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Olevifor și Cofegifor miei,



DIN VIAȚA MEA INTIMA | 

De felul meu, natura - mia făcut să fiu un a copil liăiştit, 

supus și ascultător. Eu - nu-mi supăram nici Părinții: nici- 

_ Îraţii şi nici pe surori. | 

Eram copii mulţi, eram 12; şapte fete şi. cinci băeţi 
:şi trăiam. toți în armonie, ne mulțrmean cu puţinul de obi: 
.ceiu, era mai în totdeauna puţin, pentru că sărmanul no3-, 

_4ru tată, în loc să agonisească și nici să ia Dunul altuia, . 

cum de altfel făceau alţii. EL era în “continuă luptă ca să 

“scape ţara.din ghiarele străinilor, 

Pe când el se lupta cu pușca și cuiitul, vrăsmaşii - îi. 

luau tot şi îi dau foc la tot ce brumă î îi mai rămânea. 

Părinţii mei erau modești şi răbdau toate asupririle: 

ce le veneau din toate părţile ca să îi; înveţe minte a 

mai lupta contra liftelor venite din. toate regiunile orien- 

““+ului. Cum pe atunci 'nu erau şcoli, şi cum mai toți erau 

-inculți, dintre toţi, fratele cel mai mare a învăţat . puţină . - 

“carte la un dascăl de biserică. Panachida lui a fost făcută 

"de tata dintruii trunchiu de lemn de. păr (arbore). Când 
el a ajuns.major, a părăsit satul, s'a dus la Craiova, de: 
unde a luat o scrisoare de  recomandaţie . către "marele 

Vistier Niculăiţă Brăiloiu și acest mare boer, Ta numit lo-: 

golăt la. Visterie, 
“Sub Domnia lui Barbu D. Știrbey, sau mutat: toate 

- autorităţile din Cerneţi la Turnu-Severin şi acolo, Eforia 

„Şeoalelor a înfiinţat prima şcoală primară, unde au venit. 

_şeolarii cu profesorii lor dela Cerneţi. Fratele meu a: fost . 

Arimis dela Bucureşti 'să fie logofăt la cârmuirea din Se- | 

verin, unde m'a dus şi pe mine să învăţ la școală și în doi. : 

ani 'am trecut cele” “patru clase primare. Cât am fost a 

colo şcolar, nu am nemulţumit pe profesorii mei şi nici
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odată nu am avut nici 'o ceartă cu colegii mei. Din mo-= 
“mentul ce am început să înțeleg că numai şiiind carte; 
puteam să trăesc bine în lume, nu mam mulţumit a-nu: 
face cariera de logofăt, cum îmi propunea Cârmuitorul, 
când mi-a dat premiul Liu şi mi-a pus coroana de flori pe 
cap şi nici nu- ma tentat galbenul ce spunca că avea să 
mi-l dea, ca leafă pe lună, și i-am spus că eu vreau să în-. 
văț caite multă și pentru aceasta, mă . hotărâsem să mă. 
duc în lume, ca. să mă procopsesc și așa am şi făcut. Mai. 
târziu boerul, marele Agă C, Cerchez, fostul Cârmuitor- 
m'a consultat, pentru o afecţiune gravă de care suferea și 
când i-am spus că eu eram acela pe care el mă încoronase,. 
şi-a reamintit, mai cu seamă că mă luase meditator la în. . . 
văţătură a două fetițe gemene ale lui şi i-a a părut foarte. 
bine că mă procopsisem. . 

Am părăsit Severinul în condiţiile pe care “le-am: 
descris în volumul I. Ca şi în copilăria mea m'am. condus. 
în societate ca cetățean, cu modestie și ca profesor în așa 

mod ca să nu supăr pe nimeni și numai cu dorința ca să. 
fac bine și să îmi fac -prieteni. Fără să fiu în nimic vi 
novat, sau găsit unii cari mau hulit. | 

În tot timpul şcolăritului meu nu am cerut nici odată 
nici o favoare nimănui, absolut nimănui, nu am intervenit 
pentru nimic, considerând totdeauna ca ruşine, ca să cer- 

şesc note, nici eu nici alții. pentru mine, şi notele ce am: 
primit, au fost numai fructul. muncii mele. Tot asemenea am 
făcut şi pentru -a căpăta vre-un serviciu. de favoare. Am. 
mers: totdeauna pe calea dreaptă, bizuindu-mă, numai pe. | 
meritele mele. Ajungând la ctatea'de 50 de ani, atunci. 
când eram numit profesor definitiv la. Universitate şi me- 

“die primăr, am crezut: că era timpul să îmi schimb şi si 
tuaţia socială, căci vedeam că timpul cerea să fiu om cu 
greutate în lume. și eram și dator a fi folositor și pe cale- 
patrimonială. Trebuia să mă. însor, ca să protejez. o le-- 
ee. să am copii și să nu fiu luat i drept o parie a familiei 
în societate. 4 , 

„Am. fugit de toate ispitele, ani ocolit pe. cele bănuite, 
nu m'am întins către bogăţie, nici boeroiu, nici ciocoiu. am 
tugit de cele prea frumoase, m'am ferit de cele prea urâte,. 
pentrucă mi-am adus aminte de vorbele. filozofului grec:
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“Diogene, care, când l-a întrebat iul care dorea | să se în- 
soare, cam ce Îel, de femee să-ia, Diogene 'i-a “răspuns: 
“Dacă iai una bogatii te. „umileşte; . dacă iai una frumoasă 
“te părăseşte că o ia altul; iai una urâtă te sărăcește. Bazat 

“pe 'aceste învăţăminte filosofice, am căutat una care să se 

“potrivească.cu mine: și Dumnezeu a „voit. să nimeresc pe 
iubita mea Elenă,. care mi-a făcut viață fericită, dar pe - 
„care Dumnezeu mi-a luat- -o „prea de vreme. Eu am spus. 
totdeauna că slugă la musrea mea nu vream să fiu. Mi-u 
plăcut ca femeca: să se fălească că este nevasta mea, iar eu 
să nu mă laud că sunt bărbatul ei?! 

Cei cari nu ţin “socoteală de preceptele filozofului 
grec, o păţesc. p 

| Intre multe!e. exemple ce am cunoscut în. viaţa mea, 

-să pomenesc trei cazuri, vrednice. de învăţământ. pentru 

-cei cari voesce să-se însoare, 
"Un prieten al meu, mai tânăr ca mine, mi-a luat î înainze 

și a fost căsătorit cu o boereasă, o ciocoicuţă.:. După ce 
nam însurat și eu, într'una din seri, după masă, am luat. 
novestica mea la braţ. și am plecat să ne plimbăm. Drumul 
“ne-a fost pe lângă casa prietenului însurat. Ne-am: hotărât 

-să intrăm, dar dela poartă am auzit to 'voce ascuţită de. 
femee ; tovarășa mea nu voia să intrăm, dar am convins-o. 
că trebuia să vedem ce se petrecea acolo. | 

| Când -am.ajuns, am văzut că bocriţa. lui îl certa și-l 
“ocăra. Am întrebat că ce se întâmplase şi Aspazica mi-a 
răspuns ; Ce să fie, domnule Severeanu, dite, păcătosul 
ăsta. și arată pe bărbată-său, închipuește-ți dumneata . că 

“şi-a permis să pălmuiască. pe feciorul meu, el, ticălosul, 
mai ajungea el ceva, dacă nu eram eu să-l pun în con- 

“tact cu Nenea Tache și cu Nenca Iancu (aluzie la cei doi 

fraţi Brătieni) cu Nenea Ştefan, Nenea Alexandru şi Ne- 

nea Niculae (aluzie la cei trei fraţi Golești). Bărbatul umi- 

“lit şi ruşinat, căuta să potolească pe Aspazica! lui, dar ca. 
nu. se lăsa cu nici un preţ şi mergea înainte cu calificati- 
vele.: Bărbatul nu avea voie să: aibă bani la et şi era o- 
'bligat ca tot'ce aduna ziua, trebuia să dea neveste-si,; iar 
“ea să-i dea 50 bani să îşi cumpere un pachet. de tutun. . 
"Un caz şi. mai extraordinar. când copilul. a batjocorit. pe 
tatăl lui. pentru că, el, din Cin de jos 'se 'nsurase cu fata.“
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„unui Mazil (boer.de neam). În școala primară dela Severirm 
„era un școlar, Bengulescu ; el. după cea terminat clasele 
„primare. a intrat în armată şi â fost înaintat la gradul de- 
ofiţer şi a scris lui tatăl său'aşa: Tată, guvernul mia fă- 

„cut ofiţer, trimete-mi-o sută 'de. galbeni să mă echipez, dar: 
„bagă de 'seamă: că hu mi-a dat guvernul. sabia de geaba 
„și tu știi că nu ai meritat de familia noastră. 

Așa pălese: cei ce vor să 'se imbogi jeasei şi să se 

* boerească prin nevestele lor.! . 
Unul dintre colegi,” cam trecut, a luat una tânără și 

frumoasă, dar aceasta, peste scurt timp, i-a pus coarne ca 

„le: cerb;:s'a -amorezat cu altul; Amantul, om deştept şi 
" mustiat. de conştiinţă: cum, că a luat nevasta altuia, Sa sI- 

"- nucis și divorțul s'a: consumat. ” 
„Așa: păţesc cei cari se însoară cu femei ' frumoase. 

“0. femee. prea. Îrumoasă este. periculoasă și din punc- 
"tul: de vedere hygienic. 

Celor cari se însoară cu urâte,” Diogene le spune să: 

--le dea bani ca să-și. plătească . amanți. 
| „Cât am. trăit cu nevasta mea, şi am trăit mult și „bine, 

„nici odată” nu am exagerat -să dorlotez femeia şi nici nu 
m'am purtat rău cu ea; am început potolit în toate: și 

„potolit am mers timp de 48 de ani, până ce regretata mea 
Elenă a murit din cauza unei pneumonii. 

Din căsătorie am patru copii, cari nu m'au supărat și 
nici nu: m'âu mâhnit. prin purtarea lor.. Conduita care anr 

„avut-o cu. nevasta, am avut-o şi cu copiii, nu i-am răz- 
„găiât, nu, i-am, văsfăţat, dar nici nu i-am; maltratat, nici 
„vorbe urâte nu le-am zis, cum am văzut că: fac mulți pă- 
rinţi cari dorlotează prea mult pe. copii şi când se supără 
le adresează. vorbe nectiviincioase. Am fost: foarte rece cu: 

copiii, adesea indiferent, i-am lăsat ca_ei “singuri să  în- 
-veţe cum. să se conducă în - lume, ŞI cred. că am reuşit, 

pentru că copiii mei nu mi- -au făcut nici 0 rușine. Precum 
"eu m'am condus singur şi nici odată mi am recurs la pro- 
__tecţia nimănui, tot așa am condus pe copiii mei ca ei sin- 
„guri şi în conduită lor: și în învățătură 'să se bizue 'nu- - 
“mai pe puterea lor de: muncă. În tot: timpul studiilor lor 
nu: m'am amestecat niciodată, nu am ştiut. „nici cine erau 

| profesorii lor; nici ce note li se da. Tot meritul a fost al:
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1or, precum a fost ȘI al meu. Nu datoresc nimănui nici v 
favoare, nici. pentru mine, nici pentru .copiii mei. i 
"In toată cariera mea ca funcționar, medic și  protesăz, | 

nu am” asuprit pe. nimeni, nu am favorizat pe nimeni în: 
detrimentul altuia. Ca: profesor, am fost “absolut cu totul . 
imparțial, nu ani protejat şi nici nu ani persecutat, pe su- . 
ferinzii cari au- cerut ajutorul meu medical, nu i-am spe-.. 
culat. Sfânta mea dorinţă a. fost să fac :bine şi să fac cât 
mai mulţi prieteni. Desigur că nu_ am reuşit totdeauna, 

căci este greu să împaci toată lumea ; ; cei cari mau hulit,: 
din nenorocire chiar dintre elevii mei şi cărora le-am fiicut 
bine şi ca “profesor şi ca om, ajutându-i i chiar „materiali- 
ceşte din puliăul ce aveam şi eu. Unii au recunoscut gre- 
şeala lor şi. eu le-am zis, împărtășind. perceptele Evanghe- 
liei : : Iartă-le lor, Doamne, că.nu au ştiut: ce au făcut. 

î * ” 

Pentru. ce am vorbit, pentru ce“scriu eu. de lucruri 
- petrecute în viaţa .mea intimă? Negreșit că fac aceasta pen- ! 
"tru a:.mă da în judecata cititorilor imparţiali. căci; în so: 
colirea lor să spună la alţii aceia ce ei vor găsi că am 
“făcut bun, ca Să mă dea de exemplu pentru ca să facă şi - 
-ei ca mine, iar dacă am făcut vre- un rău, să nu A facă. 

- Am fost corect. în viața privată şi cinstit în viaţa pu- 
blică, « așa cum spunea P. P. Carp unui mare om "politic, că . 
trebuia să fie un om de Stat. _ 

| Am îngrijit bolnavii şi nu îi am, speculai.. Am fost me-. 
dic de spital și nu am. făcut deosebire între bogat. şi să- 
rac. Am.fost profesor peste 50 ani şi nu am avut î în min= 

'1ea mea nici odată ideia de a: trage vreun folos din 'situa- 
ţia fie ea de orice fel. Elevii mei au fost copiii mei; ani 
fost sever! în punerea notelor și am fost foarte mâhnit, când. 
şcolarii nu știau ceia. ce îi întrebam. Am. avut elevi 'emi- 
menţi, cari. astăzi sunt. personagii cu mare vază între ce- - 

tățenii -țărei. Am ocupat situaţii: importante î în "armată şi în 

„Viaţa civilă şi mi-am făcut totdeauna datoria conştiincios, 
- Am fost Efor al. spitalelor, am. fost consilier - comunal, 
fost. deputat şi senator. și am considerat ca cea! mai mare. 
"necorectitudine e'a specula din situaţia mea. Nu am pre-. 
cupețit votul meu, ca să capăt vreo favoare sau avantaje
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de la guverne. Nu am luat niciodată plată sau alie, avan- 
iage cu ocazia votărei indigenatelor. Desfid pe orişicine să. 
„dovedească că-am profitat de pe urma politicei, afară de- 
„mică diurhă ce luam fiecare deputat şi senator. Am. con- 
ştiinţa complect, absolut complect  împăcată, că mi-am" 
făcut datoria. în strictul âdevăr al cuvântului de om corect. 

* Pentru că este vorba de amintirile mele, să povestesc” 
numai două. împrejurări, ca să dau sămânță de vorbă ci- 
titorului. Iată-le : : : 
„Era la anul 1864, abea mă intorsesem dela studii. Bă. 

posatul Doctor Davila, Efor al spitalelor, m'a numit me- 
dic la spitalul Colentina, din nou deschis. Incă de pe. când. 
eram şcolar, şefii mei remarcaseră că aveam o deosebită a- 
plicare spre ale chirurgiei și Davila aflase aceasta. FI, ori 
de câte ori se prezenta ocazia, accentua întrebările . ce- 
mi le făcea în aceastii direcție. Cum: Davila ţinea foarte 
mult ca medicii militari: să cunoască cât mai bine Ana- 
tomia și Chirurgia, mi-a spus să fac cursuri  medicilor.- 
«militari, în Amphiteatrul dela spitalul militar, care se afla. 
în strada Știrbey Vodă. Să 

„Am primit şi mi-am luat arigajameniul a face cursul. 
„două ore pe zi. Peste câteva zile Davila mi-a spus că, după: 
mulie . stăruinţe, - a 'objinut ca guvernul să-mi * plătească | 
suma colosală de 40 lei pe lună. - | 
Am continuat foarte regulat facerea lecţiilor și “peste. 
câteva. luni Ministerul a făcut. cunoscut lui Davila că nu: 

"“mâi avea bani. să plătească - şi prin urmare trebuiu să se . 
“întrerupă. cursul preparator. Davila mi-a. comunicat ma-- | 
rele eveniment şi m-a rugat să-l fac gratis. Am acceptat 
bucuros, că îi făceam plăcerea lui Davila şi sacrificiu. 
pentru. instruirea apărătorilor tărei. 

“Al doilea eveniment s'a peirecut în_ anul 1877. Ince-. 
puse războiul între Rusia— România contra Turciei.  Ban- 
cherul Zerlenti . a venit la.mine şi m'a întrebat dacă. pri- 
mesc să mă duc în provincie peniru un pacient ; am răs- 
puns că primesc să mă duc. M'a întrebat cât cefeam pen-. 
iru aceasta, am răspuns că-nu vreau nimic, Zerlenti a. 
adăogai, ca să știu. cum că pacieniul era foarte bogat. Cu 
atât. mai bine, i-am răspuns, că îmi va plăii şi mie mai . 
bine, Vorba a. fost despre un d. Stamatopulo, mare ex-
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"portator de cereale, care. locuia în orașul Caracal. Stama- 
topulo fusese răsturnat -noăptea dintr'o gabrioletă și avea 
fractura unei gambe. Fractură cominulivă şi complicată cu 
eşirea din -cărnuri a oaselor fracturate. Doi medici locali, 
unul grec şi altul italian, chemaseră pe doui țărani meşteri. 
Pentru consolidarea oaselor ei au turnat între căpătâele 
oaselor, praf de oase de cap de câine (ziceau ei), amestecat 
cu Unt de lemn ; au făcut o legătură sirânsă ; gangrena a 
început şi țăranii s'au speriat și au fugit. Când am. ajuns 

„la Caracal, gangrena coprinsese gamba până aproape de 
genunchi ; pacientul avea 'sub-delir dară! îşi revenea. Ne 
având cu cine vorbi, i-am propus deadreptul amputaţia. EI, 
om deștept, a acceptat. S'a ivit o nedumerire: cei doi 
medici, părea că nu aveau. încredere în mine și au tele- 

grafiat a mai veni, doi medici din Bucureşti. şi unul de la 
Craiova. Pacientul. ma chemat şi m'a întrebat dacă. en 
luasem așa dispoziţie, poate că nu aveam destulă încre- 
dere în mine. Eu, asemenea. că el luase acea hotărâre, îl 

“am, întrebat că poate el nu avea toată î încrederea în mine. 

Ne-am explicat şi a dat ordin să nu mai vină.- După ce 
ne-am înţeles şi am început a prepara pentru operaţie; 
Grămăticul casei-m'a chemat în biurou şi mi-a citit o te- 

„legramă ce: primise dela :Bureka din Brăila, socrul. pacien- 
tului; în care zicea .aşa : - ' 

-Meffez ă la “'disposition du Professeuri :Severeano tout le numeraire que 

vous avez dans la caisse pourvu qu'il sauve la viede mon gendre. Bureka 

Grămiăticul a deschis o cassă de fer mare, mi-a arătat 
mai multe Cenace pline cu aur şi mi-a spus: Domnule 
„profesor, nu am decât 20.000. lire otomane ; ; ia. D-ta cât 

vrei şi iscăleşte de primire. , - 
Un fior. mâ.cuprins şi i-am spus să. închidă cassa, 

pentru că eu venisem întâiu pentru rănit şi pe urmă pen- 

tru bani. Am făcut amputaţia gambei sub: genunche, ŞI 
m'am. dus de: 16 ori 'ca să. schimb pansamentul. . Ă 

_ Stamatopulo s'a vindecat și mi-a. plătit .cât a vroit. 
Doamne ! ce reflecțiuni: ar face unii ? cât de prost mă 

vor crede ei şi într'un caz și altul? In cel dintâiu că am 

primit. să:muncesc pe nimic şi. În al „doilea că nu am luat 
„câteva -mii de lire. 

Eu am conștiința curată că. am , fost conştiincios.
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MARI EVENIMENTE POLIFICE 

1848-1929 D. | 
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| n acest interval de. opt-zeci ani, S'au petrecut. în ță- . 
rile locuite de Români, atâtea numeroase ! şi importante. 
schimbări, prin cari toate părticelele româneşti sau adu- - 
nat la un loc, formând România, cea -Mare de astăzi. 

“pe. veci unită şi nedespărţită.. Oameni mari, Români; mari 
pâtrioți, îşi au expus viaţa și avutul lor în pericol ; au 
suferit rigorile exilului şi mulți au murit pe pământ strein. | 
Urmașii acelor mari patrioţi să-și reamintească totdeauna... 
de ei şi „memoria numelui lor, să: se păstreze în perpe= 
tuitate pe.plăci de marmoră şi bronz; fixat pe zidurile pa-. 
latelor- şi în Marea' Frescă din. marele Amfitheatru al 
Atheneului Român.: 

Despre 'cei cari au început lupta. la 1848 am vorbit : 
în alt: capitol al. acestei: lucrări. ” - 

Tnii dintre cei mai mari patrioți ai Moldovei, cari, 
încă la 1850 sau adunat şi au luat iniţiativa ca 'să lupte 
din toaie puterile lor şi ale prietenilor lor, ca cele două . - 
-principate : Muntenia și Moldova, să se unească într'un 
„singur stat, sub numele de România, sunt reprezentaţi în 
fig. din pag. 20... 

Luptele combinate, ale celor din Muntenia cu:cei din - . 
* Moldova, au-'fost ajutate de „Franţa, prin mijlocirea Im- 
păraâtului !] Napoleon III. . 

Cu ocazia Congresului de pace, după războiul Orien: 
tal din 1855—56,. ni s'au cedat cele trei județe (Bugeacul) 
din Basarabia de jos; iar cele șapte puteri mari..ale Eu- 

a ) Vezi istoria revoluţiei dela 1848 « de Ion Heliad Rădulescu. .
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ropei, ne-au luat sub protecţia lor. scăpându-ne şi de su- 

“ grumătoarea” protecție a pravoslavnicei Rusii. După stăru- 

ința lui Napoleon, trebuind să se îndeplinească dorințele. 

. Românilor, la ânul 1857 sau constituit cele două Diva- 

nuri prin alegeri libere, sub privegherea comisarilor celor 
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sapte puteri mari. Camerile. legiuitoare au votat ca Dom- 
nitor pe Alexandru lon | (Cuza) cea din Moldova la 5 lanua- 
'rie (vezi fig.) iar.al Munteniei: la 24 lanuarie 1859 (vezi fig.) 

“şi prin acest simbol, cele două principate s'au unit întrun: 

singur.corp, căre au fost.sâmburele, ce.a atras către el pe: 

toate provinciile furate de vecinii puternici și hrăpăreți, de 

sute şi mii de ani... Pa -
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* MEMBRII CAMERII LEGIUITOARE A MOLDOVEI 
CLERUL 

21, L. P. S. Părintele Mitropolit Sofronie Miclescu, "Nectarie Sotiriopoleos Hermeziu, locot 
: Părintele” Ghenadie Tripollos, locotene 

SN 

2. P. S. Părintele 
enent de Episcop de Roman, 3. P. $. 
nt de Episcop. de -Huşi, 4. P.S.$. „ Părintele Filaret - Stravopoleos Scriban, Egumenul Monastirei Socola, 5. P. S. S. Părintele Kalinic Hariopoleos, Eg: Monăst. Slatina, 6. Prea Cuvioşia sa *- Părintele Arhimandrit Neofit Scriban din partea clerului Capitalei, 7. Prea Cuvioşia sa Arhimandritul Melhisedec din partea clerului târgului Romanului, - 

„ “Ținutul Iaşilor 

9 Vornicul Costache Rola pr. mâre. -: 
10 o. „ Dim. Miclescu, -, 

„11 “Cluc. Costache Bădărău , mic 
"42 Dănilă Bălan, deputat sătean 

13 Vorn. Anastase Panu, dep. oraş 
14 Doctorul Aga A."Fătul,, » 

- 15 Spăt, Dimitrie Kozadin, „o. 
16 Maiorul V. Mălinescu, 2 2 | 

IN _- . „54 Postek Alecu Tiriachiu pr. mare. .. “ "Tinutul Dorohoiului 

17 Vorn. Mihai! Kogpalnic, pr. mare 
„18 Aga Iancu Docan, propr. mare 

19 Pit. Gheorghe Masian, propr- mic. . 
20 Dumitru Savin, deputat sătean 
1 Doct. Post. Cost, Vârnav, d, or. - 

N 7 

„Ținutul. Botoşanilor 

22 Vorn. Dim. Rallet, Propr. mare 
23 Spăt. Nec. Cănănău, „. , 
24 Ciuc. Şteian Călin, propr. mic 
25 Simion a Stancei, dep. sătean 
26 Vorn. Sev. Cănănău; dep. oraş 
217 Doct. Aga Al. Jianu 

Ținutul Suceavei 
» 

28 Vorn. lorgu Vârnav (Lit) pr. inare 
29 „ Al.Botez (Forăscu) pr. mare 
30 Costache Morţun, pr. mic 
31 Teodor'sin Pavel, dep. sătean | 
32 Postel. Dim. Grigoriu. dep. oraş 

= “Ținutul Neamţului 

„33 Vor. Gr. Balş, cropr. mare 
34 Postel. Mihăiţă Jora pr. mare 

.35 Comisul Vasile Zaharia pr. mic 
36 Cost. sin Vasile Ostahi, d. săt, 
37 Aga Dim. Georgiadi, dep. oraş = 

Ținutul Romanului. 
38 Log. Gheorghieş Sturza, pr, mare 
39 + „ - Costache Sturza, pr. mare , 
40 Vorn. C. Hurmuzaki pr. mic 
41 Ioan Levărdă, dep. sătean 
42 Aga Grig. Vârnav, dep. oraş 

N 
  - 80 Lazăr Galiardi, dep. de oraș 

| Ținutul Putnei 

"48 Log. Alecu Bal, propr, mare | 
„ 49 Vorn. Iordache Pruneu pr. mare 

50 Pit. Kirică Ciocârlie pr. mic ... 
51 loan Roată, deputat sătean 

“[-. 52 Gheorghe lie, dep. oraş 
7 

Ținutul Tecuciului 
53. Vor. Vasile Sturza propr. mare 

55 Sărd. Ioniţă Hrisanti, pr. mic 
56 Vasile Balaiş, deputat sătean. 
57 Spăt. C.- Iacovache, dep, de oraş 

Ţinutul Galaţilor | 

58 Vor. Lascar Catargiu, Pr. mare 
59 Postel. lancu Fotea, „, 

60 „ Gheorghe Vârlan, pr. mic 
61 Răducanu Sava, deputat sătean _. 
62 Varn. Cost. Nepri, dep. de oraş. 

"63 Maiorul Alecu Cuza dep. de oraș 

Ținutul “Tutovei 

64 Vorn. Grigore Suţu, Pr. mare 
65 „ M.Costache. , , 
66 Medel. Vasile-Nicolau, pr. mic 
67 Vasile Stan, deputat sătean 
68 Dr. Aga M. Costin, dep. de oraş: . 

Ținutul Vasluiului 

“69 Spăt. Niculae Carp, pr. mare 
70 „Sandu Miclescu pr. mare 

- 7L Nobilul C. Sturda, pr. mic 
7* Ioniţă Olariul, deputat sătean 
73 D. Ghidionescu „: „ 

“ “Tinutul Fălciului 

'74 Vorn..P. Mavrogheni, pr. mare 
75 oa Nicu Catargiu, „ „ 
76 Slug. Nicolae Bosie, „mic 

"71 Pandelache Croitoru, dep. sătean 
78 Colonel N. Iamandi, dep. de oraş 

Ţinutul Ismailului 
79 D. Vasiliev Romov, dep. sătean 

*
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"Ținutul Bacăului 

81 Post. Vasile Alexandri, pr. mare 
82 Aga Costache Rosetti, 1. 

-83 Spăt. Dim. Kracte, pr. mic . 
84 Ioan a: Babei..deputat sătean 

„85 Comis: P. Brăescu, dep. oraş 

Iconom al scaun. Episcop. Arges. 7, Pr. Vasile Katihitis, 

Dr. Ci D. “Severeanu 

Ținutul Cahulului 

s6 Vorn. Iancu Cantacuzin, pr. mare. 
-87 Apa Grig. Costache. pr. mare” 
88 Costache Ştiun, pr. mic 

89 Ioniţă Roşca, deputat sătean 
"9% Timoiti Socalov, deputat de oraş - 

MEMBRII CAEMRII LEGIUITOARE A MUNTENIEI 

CLERUL i - . 

l. L P. S. S. Niton Mitropolitul 2. Prea Cuv. Arhimandrit Bronim,! 
Egumenul M-rii Bistriţa. 3. Prea Cuv. Arhimandrit Atanasie Egumenul Merii 

„Sadova. 4, Protopopul lancu Sachelarie al Scaunului Si. Mitropolii. 5. -Pro- 
topopul Costantin al Scaunului Episcop. Râmnic. 6. Protopopul Constantin 

. preoţilor Episc. Buzău. 

„Jad. Iliov, 

: 8. Prinţul Grig. Ghica, propr. mare. 
„9. Prinţul Dim. „ 

10. 
Il. 
12. 
13, 
14, 

„15. 

16. 
17, 

-18. 
19, 

20, 

21. 
22, 
23. 
24. 
25, 

26. 
27, 
28. 

"29, 
30. 
31. 

- 32. 
33, 

- 34. 
35. 
36, Răducanu loan, 2 

"a 

Pit. loan Brezoianu, , mic. 
»: Mircea Malăeru, dep. sătean 

D-l-C. A. Rosetti 
„ Gr. Joranu : 
„ D. Culoglu 

Jud. R.„Sărat. 

Deputaţii 
or. București 

Logoi. N. Golescu : [ 

Cap. C. Marhiloman pr. -mare: | 
Paharn. C. Robescu „. „ 
Pitarul C, Cotescu „ mic. 
Gheorghiţă Lupescu dep. Sătean - 

„ de 'oraş.. Pit. C. Argintoianu 

Jud. Buzău. 

Pah. N. N. Păcleanu,: pr. “mare. 
Păr. Sc. Voinescu,  -,„. „ 
Pit. C. Ciokinescu „ Mic. 
Costache Moglanu,- dep: sătean 
Nae, Stănescu, dep. de oraş. 

Jud. Prâhova. 

“Aga C. 1. Filipescu, pr. mare, 
Aga Il. G. Cantacuzino „- a 
Gheorghe Morcovu „.mic. 
Ene Cojocaru, dep. sătean, 
Hrist. Polihroniade, dep. oraş. 
Tache Grigorescu, .„.  „ 

Jud. Dâmbovița. 
Ciuc, Cost. Costescu, pr. mare, 

„  Eveh.Predescu „ » 
Hristache Fusea, „MIC, 
Stancu Stănilă, dep. sătean. 

de oraş.   
47. 
48. 
49. 

51. 

57. 
58, 
59. 
60, 

"61. 

+ Pitaru loan Vasile, 

ales din partea 

Jua. Vlașca. | 
N 

. Aga Manol. Lahovari, pr. mare 
8. Pah.:: N. Tătăranu, x 

. Post. C. Rădulescu, " . 
, Stan "Panait, 'dep. sătean. 
. Gr. Serurie, „ de oraş. 

„ 

Juă. Ialomiţa. 

. Log. loan C. Roseti, pr. mare, . 
„ Aga Al. Florescu x 
. Răducanu Cucuti, : „- MIC, 
Stoica Radu Cojoc, dep.sătean. : 

„ de oraş. 

Jud." Brăila. 

Aga Cost. Creţu, pr, mare. 
Ciuc. Grig. Filipescu, pr. mare: 
Marcu Nic. Duilie, - „ mic. - 

. Stroe Ivaşcu, dep. sătean. 
M. Marghiloman, dep. de oraş. 

: 
4 

“Jud. Muscel. 

„ Posteln. St. Golescu, Bre mare. 
. Nicolae 'Rucăreanu, , 
+ Alex. Gh. Golescu. „ 
. Tică loan,. dep. Sătean. 
. Cost. D, Aricescu, dep. 'oraş. 

mic. 

Jud, Teleorman. , 

Pah. C. Butculessu,; pr. mare. 
Căp. Eliodor Lapati, „ . 

Mihaii Pancu, - . op 
Preda Cernat, dep. sătean. * 
Alecu Petrescu, - oraş,
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ua, Oort. ” -] 80. Nicolae Mazilu, dep. sătean 
„| 81. Căp.N. Pleşoianu, „ Oraş 

62. Logot. L. “Solomon, pr. mare. - "82. Serd. Gr. Săceanu, , p 
463. Pahar. C. Băleanu, » . | 
64. loan -Hăvitescu, propr, mic. 7. Jud. Argeş. 

„65. loan Niculescu, dep. Sătea” - 
„66. loan lonaşcu, dep. de Oraş. * | 83. Apa Ştefan Burchi, pr. mate 

.- , 84. loan Brătianu, - » » 
Jud. Râmnicu-Vâlcea. 85. Scarlat Turnavitu, „ mic, 

. 86. Tudose Mungescu, dep. sătean 
67. Log. loan Oteteleşanu, j pr. mare. 87. Dim. Brătianu, de oraş. 
68. Cluc. Nic. Lahovari, - în : ” 

*69,, Nic. Iancovescu, ' „Mic „Jud. Mehedinţi. 
70. Stamatei Budurăscu, dep. sătean * . Me - 
TI. Nic. lancovescu - „ oraş. “ 88, Serd. Ioan Ipqanu, pr. mare. 

89. Pit. Gr. Miculescu,., » 
Juă, Gorj. i 90. Costache Cârjeu, „ mic- 

72. Pah. Gh. Magheru, pr. mare 91. loan Roateş, dep. sătean. 
13, Serd. Z.l. Budurăscu, pr. mare 92. Pit. D.: Viişoreanu dep. oraş 

74. Major Hrist. Tell, „ TIC - , 
- 75. loan Voicu, dep. sătean - |. Jud. Romanați. 

- 1. Pit.B. B. Ganescu dep: de oraş: A 
| - 93, Col. Şt. Vlădoianu, pr. mare 

, „Jud. Dolj. . | 94. Serd Stănuţă Cezianu, idem 
-77. Pri - Stirbei "| 95. Gheorghe Kârjeu, pr. mic „P , , 
Ji rinţul G. Ştirbei, pr mare, E 96. Marin Părcălăbescu, dep. sătean 
„19. Petrache Cernătescu pr. mic . 97. Conţipistul |. Dumitru, „ oraş.   

COMITETUL; UNIONIST DIN IAŞI | 

Iată ce spune d. Cerbureanu despre începătorii Unirei Principatelor: : 

„Acesta este portretul comitetului unionist din Iaşi, din - 

„anul 1851,.pe care lam aflat în Moldova la d. advocat Ro- 
mulus Scriban. El reprezintă pe acei 11 patrioţi moldoveni, 
cari au proclamat planul unirei Românilor, lăţind ideia. loz 
în Bucureşti. şi în toată țara; In anul 1850 a fost lupta j prir 

„presă, și mai cu seamă prin publicarea broşurei : : „Unirea 
: Românilor” de prezidentul comitetulii - Comisiunei . retor- 
mielor, cari s'au legiferat asupra țărei, „Arhimandritul Neo-. 
fit Scriban. Numele acestor patrioţi este : 1) Dimitrie, Ralet, . 

_-2) Constantin Negri, 3) Anastasie Panu, 4) Mihail Kogâlni- - 
„-ceanu, 5) Arhimandritul Neofit Scriban, 6) Manolachi Coz- 
 tache-lepureanu, 7) Dimitrie Kracti, 8) Petru Mavrojeni, 

| 9) Dimitrie Cozadini, 10) Constantin Hurmuzachi, 11) Di- 
„1 Mitrie A. Sturdza, redactorul . „ proceselor-verbale. Aceste . 
“ xeforme în număr de 12 au privit :- 1) Indreptarea hoiaru-- - 

"lui țărei, 2) desfiinţarea : -jurisdicțiunei consulare, 5) libera: 
” întemeiere” a legăturilor comerciale tu vecinii, 4) organiza- 
rea oștilor, 5) libertatea cultelor în: marginile Legii, 6) în- 

îI
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fiinţarea Sinodului, 7) egalitatea înainiei legei, 8) -respectul 
„domiciliului şi libertăţii individuale, 9) drepturi politice nu- 

"mai pentru pământenii creștini, 10) despărțirea puterei e- - 

  

        sm
 

Comitetul Unionist din laşi
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xecutive de cea legislativă, 11) meatârnarea puterei judi- 

"ciare de administraţiune, 12) responsabilitatea miniştrilor. 
Aceste: reforme liberale s'au propus de arhimandrit cu 

ceilalţi patrioţi, precum .se vede în Buleiinul Adunărei ad- 
hoc al' Moldovei dela 2. Octombrie 1857, la laşi”. . 

„AD. C. CERBUREANU) 

"sa 

INDOITA. ALEGERE: A. DOMNITORULUI 

- ALEXANDRU ION 1 CUZA 

După multele şi marile suferințe ale Românilor, sosise 
timpul ca glasul: lor să fie ascultat de cele şeapie mari pu- 
teri ale Europei, pentru a se aduce la îndeplinire dorin- 

 țele lor. BE 
Franţa și în special Împăratul Napoleon al IIL- leă, a. 

luat protecţia Românilor, ajutat. fiind şi de Victor Emanoil” 
II, regele Piemontului (Italia) : acesta secondat de primul 
lui Ministru Cavour, au intervenit pe lângă celelalte pu-- 
teri, ca să potolească “mişcările din cele două „Principate : : 
Muntenia și Moldova. - i 
„Cele șapte puteri, au trimis câte un ambasador: e ca toţi: 

împreună să vină în România, pentru 'a alla! adevăratele: 
dorinţe -ale poporului. Român, să supravegheze. ca. alegerile. “ 
deputaţilor, să aibă loc în deplina liberiate; pentru ca ade- 
văraţii reprezentanţi ai poporului, să spună : în cuget curat, 
cari erau dorinţele populaţiei. " 

In Muntenia domnea atunci. Vodă Alexandru Ghica, om 
cinstit, care nu mai avea veleităţi de domnie, şi nici pentru 
vre-un membru al familiei Ghiculeștilor, ba: încă era un 
înverșunat adversar al foştilor Domnitori: Bibescu şi -Ştir- - 

„bey, așa că alegerile, au fost absolut libere, astfel | că şi 
“sătenii, au trimis mulţi dintre ai lor în Divan ca să spună 
în sfatul ţărei boerilor, toate suferințele şi dorinţele lor. 

In Moldova domnea un grec. „Vogoridis, care avea in-. 
-teresul ca țara în care domnea, să rămână tot sub domnia 

“grecilor: din Orient, pentru â mai ţine: pe Români. in 
sclavie: Afară de aceasta, erau foarte puiernice intrigile: 
fostului domnitor moldovean Mihail Sturza,” care peniru el. 

-
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şi neamul lui, făcea ioate dificultăţile, că doar de va mai 
putea lua scaunul domniei. _ Na 

Vogoridis, ajutat de grecii locali şi agenţii lor, au in- 
“fluenţat alegerile, așa că au fost numiți, nu aleşi, numai 
„oameni credincioşi ai lui și se credea asigurat că va fi ales 
'el Domn. _ 

Oamenii mari politici moldoveni Costache Negri, Mihail 
"Rogâlniceanu, Vasile Alexandri, Lascăr Catargiu și alţii au, 
contestat alegerile și au protestat la ambasadorii celor șeapte 
“mari puteri, cari au casat alegerile Și sub supravegherea «le 
„aproape a lor, s'au făcut alegeri libere, ca şi în Muntenia. 

- Cele două divanuri 
“(Muntenia şi Moldova) au 
lost convocate anume, pen- 
tru a arăta reprezentanţilor 
„adevăraiele dorinţe ale po- 
porului. : Ii 
„După discuţii . foarte 
lungi și foarte aprinse, Ca- 
mera Moldovei, a votat în 
unanimitate la 5 Ianuarie. 
1859, pe Maiorul Alexan- 
dru Ion: Cuza,:a fi Domn al 

_ Moldovei, iar Camera din 
„Muntenia la 24 Ianuarie 
1559, a ales ca Domn tot 

   re e 

  

pe Cuza. | 
Alexandru lon Cuza - Cu alegerea îndoită a lui 

„7? în Divanul Ad-hoc Cuza, sa confirmat Unirea. 
“Procedându-se înţelept, cu aceasta s'a pus capăt intri- 

'gilor și s'a făcut unirea celor două. principate surori, sub 
„denumirea de Principatele-unite, iar mai târziu, România. 
„Cele şapte mari puteri, au consfințit alegerea lui Cuza, 

-cu toate că Austria și Rusia îndemnau Turcia, să nu con- 
firme pe acelaş domn, pe ambele principate. Unirea com- 

“-pleciă, a mai întârziat, totuşi sa făcut și fără voia Tur-" 
„ ciei, formându-se țara mărită România, iar astăzi România- 
Mare... | | | : 

Alexandru Ghica, după cum se vede, din figura lui. 
«dovedește că venea dintr'un neam de Albanezi :și desigur 

.
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"strămoşul lui în patria de unde a venit, s'a numit Ghioca.. 
El se irage din Ştefan Ghica, (Ghioca) albanez din satul 
Kiupruli' din Albania. e 

Alexandru Ghica era fraie cu Grigore Ghica care a. 
“domnit de la 1822 până la 1828, iar acest Alexandru a dom- 
nit de la 1856 până la 15492, iar dela 1854 până la 1858 

“a fost Caimacam, adică ţiilor de: domnitor. 
In. timpul domniei! lui A. Ghica, sa înființat. oraşul 

Turnu-Severin. La 1S57 s'a consiruit localul Universităţei 
și Spitalul Militar pe strada Știrbey-Vodă. Ghica cra unu 
“om bun. fără nici 
un fast, era foarte 
popular, umbla pe. 

_jos, târguia ade- 
sea prin prăvălii; 

  

  

el avea aerul. de: 
„a fi între -negus- 
tori ca şi cum ab. 

îi fost printre 
„prietenii lui. Por- 
tretul lui, desenat 

-de boerul (dile- 
tant) A. Em. Flo- ]: 
rescu se află în | 
saloanele Eforiei 
Spitalelor Civile 
din Bucureşti). 

Alexandru Ghi- 

ca -era foarte 

popular și iubit, 
așa în cât i se 
făcuse “un cântec, - 

“pe care fetele. îl 
cântau şi se a- , | 

 companiau pe un —— = 
pian mie (jucă- Alexandru Ghika, fostul Caimacam | 

rie) care avea 7 clape de siiclă şi bătea cu 2-ciocănele e mici 
“pe ele.. Cântecut î începea ăștfel :' 

Alexaridru Ghica Prințul românesc, 
El îmi face curte şi eu nu primesc. 
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Sa a sa. 

LAGARUL. DE LA. PLOREŞTI 

După: alegerea lui Cuza. ca Domn al Principateloi Mun-- 
-teniei și Moldovei, ela voit să facă şi înfrățirea armatelor ŞI, 
„pentru că atunci era: războiul între Italia:Franciă. cu Au 
stria, se spunea că Napoleon III. a zis lui Cuza 'ca lagărul 
să fie spre Austria, ca prin aceasta şă producă o diversiune, 

„să atragă ceva din armata austriacă, . depe frontul. italian. - . i 
Toată armata dela Florești. „era peste. 5000 de oameni de 

“toate armele, . cari . erau 
pe atunci. Cuza era co- 

„e atunci. Ca și de par: 
“tea României era. gene- 
“valul Ioan Emanoil F!o- 
rescu, iar. șeful armatei 

  
  

. licescu, | 

Cuza dela început su 
arătat un mare: berbani. 
Venise în.lagăr o doam- 
nă Creţulescu, căreia îi 

- Chipiu, pentru că : purta 
chipiu de colonel. Se mai 
spunea că generalul Flo- 
„Yescu, care era şi minis- 
iru de război, i-a trimis 
vorbă să nu mai "poarte 
Chipiu, că face ruşine 
armatei: și ca i-a răs- 
puns: „Că e altul mai 
mare ca xl.căreiu îi face 

plăcere să: o vadă cu .chipiu de colonel”. 
„Se mai vorbea printre noi de o femeie frumoasă, care 

se furlandisea pe acolo şi despre care se zicea că a irimis-o 

  
          
  

Alexandru Ioan I. Cuza 

guvernul austriac ca spioană pe lângă Cuza, ca să afle se- - 
cretele armatei, fiind informată că Cuza era un mare ama- | 
tor de a cunoaște” fenhei nostime. Nu ştiu dacă nemţoaica 

moldovene, hatmanul Mi- 

mai „zicea și Madame.
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a a putut afla ceva; destul este că peste puţine zile s'a făcut. 
nevăzută. Se zicea prin lagăr că Florescu i-a făcut vânt.. 
Cu Creţuleasca nu se jena Cuza și făcea cavalcade pe câmp. 

Armatele făceau muşiră împreună şi. la- urmă s'a făcut. 
un simulacru de băiae; s'a închipuit că satul Băicoiu ar fi 
o cetate şi irehuia să o apere cu orice. prej, iar jumătate: 
venea dinspre satul Florești şi ataca. Ca să ajungă armata 
la cetate, trebuia să urce un deal. Odată deasupra, da de 

-un lac, care era asemenea considerat ca mijloc de apărate: 
pentru cetate și armatele de investigare trebuiau să. oco- 
lească lacul. Artileria ina- 
mică a: atacat, artileria de 

cetate :a răspuns încât se 
“făcea părul măciucă, infan-. 
teria a luat-o la- pas gim- 
nastic să urce dealul: cei 
din cetate “au cșit în întâm- 
pinare, dar îi despărțea la-. 
cul. Din partea: dinspre 
nord a sosit cavaleria și a . 

căzut în flancul drept asu- 
pra celor din cetate, “cari 

căutând să se apere, sau 

slăbit și a fost atacată în 
flancul stâng de armata 
inamică, care  înconjurase 
lacul dinspre sud. Armata 
care apăra cetatea văzân- 
du-se amenințată de-a fi în- 
conjurată, sa reîntors şi! a 
intrat” în cetate, iar artile- 

ria cetăţei fiind redusă, la Generalul |. Em. Florescu. 
tăcere de tunurile ce ata-. Comandantul Armatei. muntene. 1). 
cau, comandantul cetăţii a 
ridicat steagul alb și astfel toată armata a fost nevoită să ca-- 
pituleze. Cu ocazia acestui” atac s'au văzut câte-va scene şi 
tragice și comice. Cum puştile se încăreau-pe la gură în 
doisprezece timpi, unii dintre soldaţi î în grabă, au uitat vei-- * 
geaua în feava: puștii și când au tras piedica, vergeauaă. a. 

  
  

            
:) Cât pentru “Ratmanul Milicescu, Comandantul armatelor: moldovene, a 

nu am găsit fotogratia. 
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mers şi a rănit pe unii soldaţi, şi moldovenii au început 
“să plângă, că îi „calişese muntenii şeia”,. 

'Un aci de mare bravură a făcut maiorul Logadi, care, 
liind călare, era prins înirun caveu de infanterie și a 

trecut peste şirul de soldaţi, căci avea un cal bun. „Această: 
bravură militară a fost considerată ca o minune și maiorul 
Logadi a fost proclamat erou. Cu aceasta s'a încheiat în- 
irăţirea armatelor şi trupele au fost trimise în garnizoană 
după cum a hotărât statul-major, dacă va fi fost pe atunci. 
stat-major. , Pee | 

Cu ocazia acestui lagăr, s s'au întâmplat încă evenimente, 
pe care nu ași -voi să se uite. * 

Întâiul este că, pe când mă plimbam pe câmp, am 
văzut adunaţi la un loc mai mulţi ciobănaşi ; m'am dus la 
ei, şi mare mi-a lost mirarea când am remarcat că într'o 
„mică gropiţă făcută în pământ; “ardea :o' flacără fără 
lemne, şi copiii frigeau porumb verde. l-am întrebat că de 
unde vine focul ; ei mi-au spus că. mi ştiau dară că vedeau 
și ei că arde. Mam dus şi ani spus lui Davila, ca cel mai - 
învăţat, ce văzusem și a mers și el, a văzut, sa minunat şi - 
a mâncat şi el: porumb copt la flacăra fără lemne. 

Acuma știu şi eu 'că ceeace ardea era gazul Metan, care 
- xla de veste că mai către centrul pământului, sunt bogății 
de care-se pot folosi oamenii. 
„Astăzi, în locul cetăţii Băicoi, sunt sute şi sute de 

sonde prin care se extrage. păcura, iar pe valea pe unde 
se frigea porumb verde, se. crede” că societatea „Sospiro” 
va face minuni. i: ; -- 

- Al doilea eveziiinent a fost invazia lăcustelor dinspre 
Măsărit, care,. prin mulțimea lor, întunecau soarele și pe: 
«unde treceau. nu rămânea decât pământul negru. | 

Noi _şcolarii, ne duseserăm să vedem mânăstirea Roși- 
«Dara şi să mâncăm fructe. La întoarcere, ne-am întâlnit cu 
lăcustele, şi erau așa de multe, că, punându-se pe arbori, se 

- rupeau 'erăcile groase ca piciorul (coapsa), iar pe noi ne 
„acopereau să ne sufoce şi pe jos mergeam Ca prin troeni 
-de zăpadă până la gleshă. 

Țrecerea acestor insecte aripate, a fost o mare ne- 
'norocire pentru populaţie, pentru că . ele, plecând din 
partea de jos a Basarabiei, au luat ţara în lung şi au mân- 
«eat tot ce era verde. 
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„ce avea, nu știa să 

- mară.. De pâine îi 

“fript, până mi sa 
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Aceasta era a doua invazie de lăcuste. Cea dintâi am: 
văzut-o la. 1848, pe când eram copil, pe.care nu o. pot: 
uiia, pentru că întunecase soare'e și oamenii făceau mare: 

„zgomot, strigând, chiuind, bătând iobe şi trăgând focuri 
de pușcă ca să le sperie.: 

Din lagărul de soldaţi am plecat cu o roată (companie). 
să mă duc pe jos în lungul ţărei până la Turnu- Severin. Pe: 
drum multe lucruri am văzut. Întâi am văzut şi eu cum: 
un căpitan de roată, putea să adune bani şi al doilea am: 
cunoscut o parte din starea de mizerie în. care trăesc ță— 
ranii.. În tot dru- 
mul, timp de a- 
proape o lună, nu 

am găsit nimic să 

mănânc. Țăranul şi! 

prepare ca să mă- 
nânce. Nu ştia nici 
mămăliga să o fa- 
că, o da crudă și 
plină de cocoloaşe, 
şi mai totdeauna a-    
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ferise Dumnezeu ;. 
de abia dacă fac 
câte odată. colaci și 
prescuri pentru. 
morți. A 
Tot - timpul am 

fost hrănit cu aşa: 
mămăligă şi pui 

Doctorul Carol Davila „Scârbit, “iar la un . : ameaie şet al Armatei Munteniel | 
sat, am. găzduit la . . i 

0 babă şi i-am spus să-mi facă altceva de mâncare. — „Lasă: 
mamă pe mine, că-ţi fac eu ceva bun de tot”. Am plecat: 
să vizitez soldații, să văd dacă nu era vre-unul bolnav şi. 
pe drum îmi făceam iluzii că 'ce bucate bune aveam să mă- 
nânc și m'am întors cu o foame nebună. Când ce să văd? | - 

- Baba fiersese trei căpăţâni de. usturoi î în apă, şi pusese chip-



Lă 

28 „: Dre C,.D.: Severeanu 
i, 

“și multă sare. Mănâncă băete, dacă poţi. Mare a fost mi- 
„rarea babei! că nu-mi plăcea, pentru că ea îmi spunea că așa 
mâncau ei în toate:zilele.. E Si 

“Am. spus că sărcăcia era lucie,: pentru: că, fiind la fi 
nele lunei Septembrie, nu erau nici verdeţuri, nici fructe, 
nici ouă, nici lapte, dar' nimic, nimic. _ a 

În: schimb pureci -și stelnițe destule.- -. Ie 
Când am ajuns la Filiaşi, m'ă dat la. o gazdă cu “dare 

de mână, dar'pureci au fost destui. Gazda însă “a rămas 
supărată că mă găsise prea copilăros. - - Aa | 

Toată armata se compunea din : 1) Muntenia : 3-.pol- 
_ curi (reghimeni) de pio- 

tă (infanterie),. 1 esca- 
dron 'de roșiori, 1 esca- 

„dron mixt de lăncieri, 2 
escadroane de dorobanţi 

“ (călăraşi). 

„de muschetari, 1 bata- 
lion șasori (vânători). 

„ Servieiul sanitar : Da- 
vila, . inspector-general, 
medici șefi: Iulius Theo- 

dory alias - Teodorovici, 
- Emmanuel Severin (Bus- 

nagca). Armata moldo- 

dociorul Cihac,. 
SE 3 | "Personalul ajutor com- 

meaieuj POCtOIU! Cihac, Că pus din elevii Şcoalei de 
Mi medicină. ai 

Intendenţa : Șef, Căpitanul Vispeseu. Fiecare polc:avea 5 
roate !) (campanii), fiecare roată, mai multe căprării și mai 
multe efleiterii, | a 

Ofițerii fiecărui pole era : un polcovnic şi un 

  

y - 

major. 
Fiecare roată era comandată de un căpitan, un parugici, un : . 

„d 

  

» _ 1) Se spune că o roată trebuia să aibă 200 piotaşi, în realitate avea 
60—70, după sistemul rusesc, ca să meargă bine socotelile. Roata cu care 
m'am dus atunci la T.-Severin avea 60 soldaţi; era comandată de Căpitanul 
grec Kiriakidis, care' potrivea bine din condeiu socotelile, tot ca să fie bine. 

2) Moldova : 2 poleuri 

“ veană avea medic şef pe. . 
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-prapurgic un :junkăr,: un unterofiţer (portepeu), doi unter- " 
“ofiţeri secunzi, mai: mulţi - căprari: şi -mai mulţi efleiteri. 
Armele. erau -opt tunuri de câmp întrebuințate şi- ca tunuri 

„de cetate, puşti. şi tesace pentru piotă, Jancii şi suliți pentru 

cavalerie; săbii pentru ofiţeri.. . 

* Un regiment de artilerie cu mai 'mulie baterii. 
- Este: bine înţeles:că bătălia a fost numâi tun simulacru 

pentru că încărcătura: era oarbă, numai cu. praf fără ghiu- 
„“lele și fără gloanţe. 

ga 
„ REAMINTIRI DELA: DETRONAREA LUI CUZA 

In ziarul . „Dimneaja” , dela 25 Februarie 1923, d. Iosif | 

Nădejde, reamintește despre detronarea Domnitorului Ale- 
>xandru loan Cuza. Nu știu dacă d. Iosif Nădejde. este fiul 
lui loan ? Nădejde, pe care l-am cunoscut foarte de aproape. 
deşi nii împărtășam ideile lui de socialist habotnib. Nici nu 
ştiu dacă mai trăeşte, căci, în cazul acesta, am putea corija 
oarecari mici erori ce, din neștiinţă; le comite eminentul 
seriitor, d. Iosif Nădejde. 

"Pentru că sunt unul dintre: cei mai rari martori cari 
mai trăim, îmi permit să poveștese și eu unele dintre a- 
celea ce am văzut. citit: și:mi Sa spus, ică “s'au “peirecui 
pe timpul: domniei lui Cuza Vodă.. ..... 

-... Mai înainte de toate, să fie bine ştiut. că, Cuza era un 
-om deștept. Cuza înainte de domnie, a fost cam destrăbălat. 
Că “era inteligent și patriot; prin aceasta a atras atenţia 
asupra lui, încă cu câtva. timp înainte pentru că „un om 
iarăși inteligent, i-a spus că cl va fi ales: Domnitor al Mol- 

dovei. . - - a 

Ss 

„Regretatul profesor; Generalul Theodory, terminase stu- 
diile medicale la Berlin şi,. întorcându-se în ţară, în vapor 
pe Dunăre, între călători sa deschis convorbirea asupra 
alegerei Domnitorului, ce . trebuia să .se „facă peste pujin 

Theodory era încă tânăr şi asculta pe cei. bătrâni, care 
şi spuneau fiecare părerea aşupra diferitelor: persoane ; a
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vorbii şi Cuza şi argumentele: lui au făcut impresie asupra | 
lui Theodory că, luând şi el cuvântul, a spus lui Cuza: 
— „Domnia-ta Domnule, ai să fii ales Domnitor”, | ' 
Cuza Ta întrebat-că de unda crede că va fi aşa, iar 

Theodory i-a răspuns :- După: argumentele ce le-ai dat, 
despre calităţile ce trebue să însușească o persoană pentru 
a fi domnul - Moldovei, :cred că rimeni altul nu va fi mai 
potrivit ca. Dumneata. Părerea aceasta s'a întipărit în min- 
tea lui Cuza, și după alegere, trecând spre București,.. ca. 
Domn în toată România (Principatele-Unite) și-a reamintit 
că la Roman locuia doctorul Teodorovici (tatăl) -unde de 
sigur avea să găsească pe tânărul doctor Teodory,.care-i 

"„ prezisese că avea să „fie ales domn. De. atunci şi-a atașat 
"pe doctorul Iulius Theodory, medic intim al: Palatului, și 
bine a făcut, căci Theodory, în toată viaţa lui a fost şi ca 
om și ca doctor, de o corectitudine exemplară. a 
„Să revenim iarăș la viața lui Cuza. EI, fiind pârcălab 
- (prefect) de Covurlui din Ţara-de-jos, se spunea că ducea DE o viaţă de cafenea. Aceasta cred că s'ar putea înţelege că. 
pe atunci afacerile Administraţiei erau foarte reduse ne. 

„Fiind încuibate afacerile de politică ca astăzi; alegeri nu erau 
şi administraţiile nu aveau a se preocupa cum să le falșifice, 
așa încât funcţionarii, foarte puţini, erau numai de paradă şi ei căutau să-și facă ocupaţie şi așa se duceau la cafenes,. unde, cum zice proverbul : 

" “O cafea turcească cu ciubucul ei, 
După cum în ţară este obicei”. . E | 

„Se spunea atunci că, Cuza era niare jucător: de biliard, 
petrecea mai toi timpul: în compania unui aventurier bel- 
gian, Cezar Liebrecht, om deștept și iscusit la vorbă. 

" Cuza, ales. Domn, și-a adus aminte de partenerul lui şi 
a chemat pe Liebrecht, l-a făcut ofiţer în: armată, şi. la 
atașat ca aghiotant, Pa avansat repede la gradul de maior, 
și la_numit Director general al poştei şi telegraf. funeţie 
în care l-a găsit detronarea lui Cuza. - 

Pentru că tot se spunea că delapidase un. milion (mo: 
nedă veche), a fost arestat și i Sau sequeștrai averea com- 
pusă din cea mai frumoasă casă din “str, Dionisie, 'care, . 
după gonirea lui Liebrechi, s'a vândut la licitaţie şi a cum- 
părat-o. Gheorghe Filipescu cu sunia de: 6000 galbeni...
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“Gheorghe. Filipescu (fost mareșal al. Curţii Regelui Ca- 
rol ]) a lăsat-o prin testament împreună cu toată: averea 
sa, Eforiei Spitalelor. Civile din Bucureşti.: 

Liebrecht era unul din confidenţii lui Cuza. Intre al- 
tele, avea misiunea de a găsi femei pentru distracţiile lui 

„Cuza. Era un. timp când le cam isprăvise, dar, un dibaci 
agent de poliţie, i-a spus că a mai descoperii una. 
“Licbrecht sa dus la : | . 
Cuza şi i-a spus: „Am - 
mai găsituna Măria Ta”. 

— „So aduci măi par- 

'şivule... uite în mamă”. 
Seara a și fost adusă la 
palat la Cotrocâni. Peste 
o zi Cuza lucra cu pri- 
mul-ministru Nicolae 

Kreţulescu. S'a anunţat 

| Domnului că a sosit boc- 
„rul V. tatăl fetei: „Să 
intre !” spune Cuza. V. . 
era. surd și la- tot ce i-a 
vorbit Cuza el răspun- 

  

dea ce-l durea. pe el: 
„cerea o slujbă. Cuza s'a     

  

  adresat ministrului spu- 

„nându-i să-i deâ o slujbă Doctorul A N. Kreţulescu 
mică că nu a fost mul- | „1 Prim ministrul | | 
țumit de calităţile fetei. (Acestea mi, le-a povestit Nicolae 

- Kreţulescu, când vorbeam odată despre defectele lui Cuza). 
| Tot Kreţulescu mi-a spus că odată, pe când lucra cu 
"Cuza, într'o afacere serioasă, Cuza i-a spus: — - „Ascultă 
doctore, mai. lasă dracului acesie afaceri, . căci m am. plic= 
tisit şi spune-mi dacă nu ai vreo doctorie căci mi s! au slă- ' 
bit puterile”. „Un «alt caz : destrăbălarea dela palat era prea 
de oaie, aşa încât „oamenii politici intraseră în mare grije 
şi au voit să mai încerce, şi prin intervenţia - Mitropolitului 

"Nifon, şi l-au trimis la Cuza să-i 'spuie că lucrurile nu 
- merg bine-în Ţară şi rumoarea: publică îi este contra, din . 

cauza relelor : ce se petrec. La toate câte i-a spus Mitropo- 
- litul, Cuza i-a răspuns : Ascultă părinte, toate sunt bune, 

. , a Li - ,
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dar mai bine ar -fi să faci ceva rugăciuni căci mau lăsut puterile”. . 
De obicei Cuza se servea de expresiuni cu totul altele: decât care se pot spune, dar nu se pot scrie. | 
Și această ispravă, tot Kreţulescu mi-a povestit-o. 
„Aceste câteva exemple sunt dintr'o mie ; altele, de-. sigur de-o gravitate mai mare, carii au făcut ca' societatea: „să uite marile calităţi ale-lui: Cuza şi au silit pe oamenii politici să recurgă la -o- faptă atât de gravă, ca detronarea Domnitorului. Adevărul este că şi' luptele dintre 'oamenii politici, precum şi pretenţiile și ambijiile acestora îl des- gustară pe Cuza. Siarea socială era așa de iurbure încât. 

“trebuia, era imperios, să se dea. o soluţie şi numai aşa oa- menii din diferite partide sau înţeles că numai prin înlo- : „cuirea forţată a lui Cuza cu un Domn străin,. sar putea! pune capăt tuturor intrigilor şi pretențiilor la: tron. 
Conspirația era foartd întinsă, pentru a asigura de- 

tronarea. În poporul de jos şi în rândurile armatei, detro-: 
narea nu a făcut mare vâlvă, căei li se spuseseră că, Cuza şi-a împlinit termenul de şapte ani (acesta-era termenul ce. 
trebuia să facă un soldat) ; prin urmare și Domnitorul tre- 
buia să plece din armată. | o 
- „Aceasta era lozinca ce merse din gură în gură. Senti- 
nela dela palat, când l-am întrebat; așa a răspuns. Conspi- 
rația s'a făcut cu atâta îndemânare, încât a fost o surpriri- 
dere. Se svonise ceva : se spunea că Nae Orășanu, om de 
încredere la palat, comunicasc lui Cuza că se pregătea, ceva 
rău. Cuza a chemat pe G. Lecca, comandantul vânătorilor 

"din gardă şi i-a spus să întărească garda Palatului ; el nu: 
ştia însă că Lecca era tocmai omul de încredere al cons- 
piratorilor. Lecca a asigurat pe Cuza că toate măsurile sunt 
luate, că a întărit. posturile de pază şi tot batalionul este 

„concentrat în jurul Palatului. Adevărul așa era. dar mă- 
sura era luată tocmai ca să asigure fapta conspiratorilor. 

“Colonelul Haralambie care cra câştigat de complotanţi, a 
dat ordin ca toate tunurile Regimentului de artilerie, ce co- 
manda, să aibă roatele înfăşurate cu funii de fân, ca să nu 
facă sgomot noaptea, şi să fie așezate în jurul Palatului. Co- 
lonelul Solomon nu intrase în complot şi, fiindcă era de 
temut, a fost arestat. — i 
- A . N y 
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Cuza, crezându-se în siguranţă, îşi continua viața ne- 
regulată, şi-a. chemat metresă: (Maria) şi s'a culcat liniştit. 

„Când conspiratorii au pătruns în Palat, au găsit în pat şi 
„pe metresa lui. Ofițerii, căci toţi-câţi au intrat în Palat erau 
ofițeri, au. prezentat actul de abdicare și pentru a merge 
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' Alexandru lon.]. Cuza 
Le: . Domnitorul dela 19591856 

mai repede, unul din ei, mi se pare Căpitanul Pilat, a în- 
lors spatele pe care s'a pus hârtia şi Cuza a' subseris-o. 

Se mai spunea cum că, Cuza ar fi zis că şi dorința lui 
era să abdice în favorul unui Domn străin; el a făcut ca 
jiganul când i-a luat vântul căciula, a spus că nu îi părea 

S
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rău căci lot avea să o dea însă de pomană lui tată său. Pe 

când se îmbrăca Cuza, se îmbrăca şi Maria. Pe: Cuza l-au 
urcat într'o trăsură având alături doi ofiţeri, iar caii îi. 

conduceau un unchiu al lui Nacu (ceaprazar). Trăsura 
s'a oprit aproape “de biserica Sf. Gheorghe, casa din colt, 
unde sa află magazinul, de cufere şi rogojini, etajul de sus, 
unde locuia C. Ciocârlan, prefectul de Iltov. Amanta lui 
Cuza, la braţul unui ofijer, a fost condusă la locuinţă si. 

La noua locuinţă," Cuza era păzit de sentinelă şi i se 
interzise să iasă în balcon, dar de vreme ce se uita pe fe- 
reastră şi lumea îl privea de jos. Sa format -locotenenţe 

- domnească compusă din : Lascar Catargiu, General N. Go-. 
lescu şi Colonel Haralambie. --. ._, 

Peste două sau trei zile, Cuza a trimis o scrisoare ge- 
neralului Golescu, prin care îi spunea'că de vreme ce faptul 
este îndeplinit, crede că arestarea lui devenisc-inutilă şi rugă 
să i se permită plecarea în străinătate, ceeace sa şi 

făcut ; astfel Cuza a fost condus sub pază până la Predeal, 
unde l'a trecut peste graniţă. - 

După plecarea lui Cuza, îndată au fost. convocate Ca- 
merile,: care au proclamat. pe Contele de Flandra; acesta 
refuzând domnia, a fost proclamat Carol I de Hohenzollern. 
Armbta- și funcţionarii uu.depus jurământul de credinţă. 

Cu ocazia detronării a fost arestat şi Cezar Liebrecht, 
"averea lui pusă sub sequestru ; Mitiţă,, Sturza a fost însăr- 

cinat să facă inventarul. 
Intre alice obiecie s'a găsit şi scrisoarea următoare ame 

tresei lui Cuza către Liebrecht : 

N | 

„Mon cher Cesar, d | Da 

„Tu sais que je suis dans une position interessante, cet îmbe- 
cile d'Alexandre croit que c'est de lui, il n'y a que nous deux 
qui en savons -quelques chose“. 

MARIA 

Scrisoarea era pusă deschisă pe un vas în antreu, do: | 
. - . u - . de . i KI - u! jandarmi păzeau şi era liber fiecare s'o citească. Iar odată, 
cu ocazia unei. mișcări: politice. contra Domnitorului 
„Carol, sa svonit că unul dintre cei doi bastarzi ai: 
lui Cuza, era încurajat de opoziiie ca să-și ia “nasul la pur- 
tare cu pretenţii la Domnie ; Sturdza, ca meşter ce era în . 

- ale politicei, a publicat: scrisoarea şi: cred că originalul se Nae 7 | | 
7 7 -
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găseşte la Academie. Licbrecht a fost expulzat după | ce a 
fost judecat și i s'a ridicat gradul și drepturile ca oîiţer. 

:. Astfel se termină domnia pământeană. | ” 

| Liebrecht era belgian de origină şi, dacă bine îmi amin- 
"tesc, dintr'o localitate numită Albani; după care el, și-a 
luat-pe urmă numele de Conte d'Albani.. El a fost însurat 

"cu'o domnişoară de origină greacă, din Galaţi, familie de 
bună condiţie. . ;. 

După ce Liebrecht a fost expulzat sa stabilit la 
Paris, sub numele. de Contele d'Albani şi-a) intrat într'un 

grup de conspiratori contra Împăratului Napoleon III. 
Complotul a fost descoperit, iar Liebrecht s'a: refugiat la 
Londra. Nevasta lui şi-a luat copilul ce avea din căsătoria 
cu Liebrecht, a plecat după el la Londra şi prin ajutorul 

- “poliţiei, graţie unei fotografii, l-a găsit într'un restaurant în 
compania altor persoane, el a făcut, oarecari dificultăţi, dar 
în cele din urmă a trebuit să recunoască și pe nevastă ș şi pe 
copil. .. .. i 

Copilul a crescut și a plecat întro expediţie î în “Africa, | 
"a fost proclamat rege la niște sălbateci și acolo a murit de 

o boală locală. Toate aceste amănunte despre Cezar Lie- 
brecht mi-au fost.povestite de nevasta lui, iar despre fiul 
său am citit în jurnalele politice. Astfel sa terminat viaţa 
unui aventurier, care, sub Domnia. lui Cuza. ajunsese în- | 

truna, din poziţiile cele mai înalte: maior în armată, aghio- 
' tant domnese şi director al poştei și ielegraf. 

"Nemulțumirea. aproape unanimă la, care dedese loc pur- 
tarea nu tocmai de lăudat a Domnitorului şi a camarilei 

- sale, a făcut ca oamenii politici să se îngrijească de viito- 
rul ţărei. Liberalii singuri, la 1864, pe când Cuza era în 
străinătate, au încercat ca să scape de el. printrun început 

_de revoluţie în Bucureşti, când 'armata a împuşcat multă 
“ lume. şi. Generalul Florescu Ion: Emanoil a ordonat de a 

- tras cu tunul în casa: lui Bazaca. Cuza şi camarila lui de- 
veniseră odioși ; lucrul-acesta a făcut ca oamenii politici 

din amândouă părțile să.se înțeleagă să facă o conjuralie 
pentru a detrona pe Domnitor și a desfiinţa camarila; „ardă 
„moara, ardă -și șoarecii”, a fost deviza lor. Sufletul. conspi- 
raliei a fost C. A. Rosetti '(Berlicoco) tartorul: cum îi 

mai zicea lumea. e | =
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“Conspirația era întinsă în armată și în tinerimea in- teligentă. ! . | Opoziția pusese mâna pe câțiva ofiţeri între cari a fost . Colonelul N. Haralambie, Maiorul G. Lecca şi câţiva căpi- tani credincioşi. De -vreme ce opoziţia avea pe Maiorul G. Lecca, comandantul vânătorilor, asigurat, pentru: că Cuza, crezând că va fi mai bine păzit, ordonase că tot-deauna paza „pâlatului să fie făcută de soldaţii batalionului de vânători. 
Lecca se bucura, de în- Pe crederea "desăvârșită a - i - Domnitorului. Cum 0po- 

-ziția a putut să convingă 
pe Haralambie. şi pe 
Lecca: căacesta să intre 
În conspirație, a. rămas , 
un secret; destul este 

"că după detronăre; Co- 
lonelul Haralambie a 
fost .numit membru în 
locotenenţă: domnească, 
iar Maiorul “Lecca, -mi- 
nisitru de război. De mai: 

“uk mult timp, prietenul meu 
Ștefan * Mihăilescu “mă 
pusese în curent cu miș- 
carea de conspirație şi 
odată ma prezentat la 
un comitet care se în- 
trunea noaptea în Pasa- 

“E giul Român, | ini i Din discuţiunile ur- 
Ofițerii cari au intrat în palat. . mate am înţeles tot ce se . a pregătea, însă am decla- rat că nu voi putea lua parte, dar, pe cuvânt de onoare, că nici nu voi denunța nimic. i i 
Mihăilescu mă ţinea în curent. spunându-mi chiar noap- 

tea când se va întâmpla detronarea. Eram medic la spitalul Colentina ; am fost înir'o neliniște toată noaptea ; a doua | zi de dimineaţă, am întrebat pe intendentul spitalului dacă. nu ştie-că sa întâmplat ceva noaptea și el m'a asigurat 
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Șeful meu, doctorul Grunau, locuia în strada Văme: 
astăzi strada Wilson, acolo unde este casa Dr. Leonte prin: 
urmare la câţiva metri de Palat ; îl aşteptam cu nerăbdare, 
căci eram sigur, că dacă sar fi întâmplat” ceva, el. trebuia să 
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ştie. Grunau a venit şi mi-a plus că nu s'a întâmplat ni- 

mic în oraş şi nici împrejurul Palatului. M am cânvins că 

'se amâhase atacul contra Palatului. O 

După vizita spitalului, am. plecat 'cu trăsura în oraş 
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Mare până la Calea Victoriei... * ' 

ȘI, cum nu era alt drum, am mers pe şoseaua Ştefan cei: 

-* Abia intrat pe barieră, m'am întâlnit cu unul, Ioniţă: 
Geambașul, pe care îl cunoşieam. Geambașul cum m'a vă-. zut a început să strige:: „Uraa, să trăiască”, Eu am crezut: 
că. era vorba de calul. meu. „Ce 'cal domnule doctor ? Să. trăiască Măria sa Prinţul Ghica, Domnitorul nostru”, „Ce. mă Ioniţă, âi înehunit mă ?” „Cum, ce, nu știi nimic 2” 
„Ce e.mă, ce s'a întâmplat ?” „Ce.nu: ştii dumneata că a. detronat pe Cuza şi a declarat domn pe Măria Sa Beizadea- 
Mitică” ? Am întors. trăsura și m'am dus la spitalul Filan-. tropia, unde aveam doi prieteni, pe doctorul Zaharia Pe- 
trescu și Căpitanul C.. Bălteânu, ca să aflu „dela ei ce se: petrecuse la Palat. Era ora 10% şi nici ei nu ştiau nimic. 
Bălteanu a trimis un soldat să vadă ce se petrecea la Pa-. lat. Soldatul a venit şi ni:a: spus că este multă lume împre- jurul Palatului, că pe ferestre sunt mitocani, cari râd și! 
strigă „ura”. Numai atunci am aflat că fapta era îndeplinită 

vw și ne-am dus de am văzut şi noi că: „schimbarea Domnilor, ' 
"era bucuria nebunilor”. 

Prefect de poliţie era A. Beldiman (care a înfiintat zia- p d 
rul Adevărul). C. A. Rosetti, ca să. înșele vigilenfa polijiei. 
a simulai o petrecere la el acasă, în strada Academiei ; a- aprins lumânări, și lămpi în toate camerile și a ridicat per- delele ca să se vadă tot ce se petrecea înăuntru. Cuza fu- sese pus în cunoştinţă că noaptea de zece spre unsprezece- 

„Februarie. era hotărît atacul Palatului, a dat ordin de a... “chemat pe prefectul Poliţiei. Beldiman Ta, asigurat că nu: 
„are să se întâmple nimic, pentru că a văzut că la Rosetii era liniște. e . 
Aşa sa petrecut detronarea lui Cuza.
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$5 
CAMPANIA MILITARA DIN 1866 

penirucă era răsboiul dintre Prusia și Austria iar inamicii, 
"noștri voiau.să profite de, încurcăturile din Europa ; cre- 
zând că vor putea turbura starea de lucruri din ţară, mai 
cu seamă că, încă mulți intriganți poftitori. de: Domnie, .! 
voiau să pescuiască în apă turbure, că doan vor reuși să. 
despartă România de Moldova. Turcii, în prostia lor feno- 
menală, ne amenințau cu trecerea armatelor. Erâu desigur, 
îndemnați probabil de către Austria şi Rusia. 

“ Intre “Puterile cele mari a fost -Franţa, sub: auto- -î 
ritatea lui Napoleon III care ne-a luat apărarea pe cale 
diplomatică, făcând să înțeleagă guvernul Sultanului să se 

- astâmpere ȘI, numai graţie acestei interveniri, Turcii au. 
revenit la sentimente mai bune și ne-au lăsat în pace. Cu 
toată intervenirea unora .dintre cele șapte Puteri mari, a. 
trebuit ca şi guvernul nostru, să se manifeste prinir'o miş- 
care le armate, îndreptate contra Turcilor, -pentrucă se - observase cum că concentrarea tiupelor turceşti era. spre „:“ Rusciuc, crezând că le esie (mai. aproape să ireacă către | Bucureşti să ocupe Capitala, să gonească pe Prințul Ca- rol ; și aşa lucrurile, fiind încuteate, să găsească Rusia un 
pretext a ocupa și ea Moldova; și "n urmă să-i descurce cin ar fi putut. Guvernul nostru, desigur de acord cu Puterile 
ce ne erau favorabile, a făcut mobilizarea ârmaiei Şi a.por-" nit spre Giurgiu: Ni' știu care să fi fost numărul de trupe, dar în tot cazul prea multe nu erau. La început, comanda „supremă a fost încredinţată Colonelului Haralambie, care “se bucura .de un “mare: prestigiu, dar în- fond era mai mult -" 0 uzurpare, o părere greşită, pentrucă nu a trecut mult Și i s'a dovedit incapacitatea, el a fost înlocuit cu generalul „ “Kreţuleseu, aproape o altă incompetinţă, - 
„7 Orieine înţelege că o armată aflată în faţa unui inamic |, apropiat de tot, trebuia să se găsească în cea mai mare în- . cordare şi o supraveghicre la tot momentul. Ce se petrecea: „însă în armata noastră de atunci, semăna mai mult a glumă de prost gust, | 

iDupă proclamarea Principelui Carol ca Domn al Ro-. . 
mâniei, cele șapte Puteri. nu s'au putui înţelege, o parte, . --



-Je-a improvizat 

" ostrov, așa că:sa 
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. Din. câteva exemple ce voiu da, cred că oricine se va 
convinge că numai graţie intervenţiunei unor puteri mari, 
în primul rând, Franţei, și în special Impăratului Napoleon 
[II, Turcii au stat pe loc, Nu este vorbă, pentru că a mai con- 
tribuit şi -starea proastă în care se. găsea armata turcească ; 
noi n'am fost decât-ea o sperietoare să creadă şi ei că noi 
aveam multă armată în faţa lor... 

Pe lângă armata regulată era- și un Corp: de voluntari, 
compus din nişte elemente nesigure de tot, şi poate că la un. 
„moment dat, ei ar fi putut fi periculoși pentru armata, .. 
noastră. , 

Toţi erau nişte aventurieri străini, în majoritate. Polo- 
nezi și recrutaţi la întâmplare. Se spunea că erau vr'o 900. 
“Comanda :0 avea un fost colonel din armata din Moldova | 
cu un nume rus sau polonez, pe care nu mi-l! reamintesc. . 

Sa  'observat, 
că aveau nişte 

„idei „cu toiul con- 
“trarii unei bune 
disciplini şi nu 
cra bine să fie 

„lăsaţi în! contact 
“cu” soYdaţii de 
trupă. Pentru a 
evita -toate a- 

coste neajunsusi, 

  

un lagăr într'un 

interceptat orice 

contact cu arma- 

ia regulată şi cu 
populaţia civilă. 
La partea. despre 
Apus a orașului 
Giurgiu, cam la 
patru . kilometri! o 

- Doctorul. Androcles Fotino: 
şi direct în "fața, Medic principat cl. II-a Șeful serviciului în Campanie şi şetul 
portului Rusciuc, Divizie! I-a 

era aşezat un-corp de observaţie cu oare-cari „lucrări de 

          
“ strategie ; aci erau instalăte - -patru tunuri. Toată . trupa de . 
acolo, câtă va fi fost, era sub comanda unui maior, 'un că- 

. 
7.
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pitan, un locotenent, un sublocotenent, un sergent-major şi- 

un medic de batalion cl. IL. Nu mai cunosc alte dispoziții. 

__. Corpul medical, care avea de şei-suprem pe Generalul 

Davilla, : și se compunea din 4. divizii. Divizia în-. 

iâia era condusă de doctorul „Androcle Fotino, care avea: 

'şi comanda, întregului Serviciu Sanitar. A doua divizie a- | 

vea 'ca. medie şet pe doctorul Emanoil Severin. A ircia c- — 

avea doctorul Zaharia Petrescu, și a patra vw conduceam 

„eu. Plecarea ambulaiţelor a“ trecut prin 'multe și diferite: 

peripeții, ceeace a făcut că eu mam supărat şi fără să. 

vreau, am iridispus pe generalul Davila contra mea, încât 

„pe urmă a căutat să-și_răsbune pe mine cu vârf şi înde- 

sat. În fine, au pornit toate diviziile deodată în direcţia. 

spre Olteniţa. Am ajuns în comuna Dobreni; sau întins. 

corturile şi ain așteptat mai multe zile să ne dea ordin a 

“ocupa fiecare locul ce ne-ar fi fost destinat a da ajutoru) 

necesar, în caz de trebuinţă. Davila şi-a adus aminte, că! 

trebuia să înceapă să-mi plătească indisciplina ce-i: arătasem 

li plecarea din București. A trimis ordin „telegrafic lui Fo- 

tino să mă pornească imediat cu toată divizia, peniruca în 

timpul cel: mai scurt să mă duc în comuna Călugăreni, pe 

drumul Giurgiului, să dau 

ajulor ' grosului armatei. 

Am plecat dela Dobreni la. 
ora şeapie “seara şi am a-.. 

_juns la Călugăreni la ora 
“patru şi Jumătate  dimi- 

neaja.. - | po 

„Lângă marginea şoselei 
„se aflau două tunuri, păzi- 

te de o santinelă. 
Am întrebat dacă este 

multă armată acolo şi sol- 
datul mi-a spus.că era nu- 

- mai o baterie şi gata : să 
"plece la Giurgiu. Aci se a- 
mestecă ironia soartei.* Pe 
când vorbeam cu santine- și RA 0 

“la, am văzut în depărtare - 
că venca cu calul în galop. Ă eee cto rul Emanoil Severin 

A „ + SL , principat cl. îl, Șeful Diviziei II-a 

"un ofițer urmat de ordonanţă. Cu cât ofițerul se apropia. * 

  o.    
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„cu atât silueta se desena mai bine ; recunosc în acel militar, 

-pe căpitanul Costescu, comandantul bateriei se nemerise 

“Bine cu ordinul ce primisem, de a da ajutor grosului arma- 
-tei, pentru că Costescu, căruia camarazii îi ziceau. şi „bur- 
“tea”, era cel mai gros din toată armata. El îmi era ui 
"prieten simpatic. „Bine, te-am găsit căpitane”, şiţi arătai - 

ordinul ; a râs şi a făcut o glumă la adresa lui Davillu. 
“Costescu a dat ordin, bateria a fost gata de plecare, a "dat 

i | "- comanda şi, după 
  

SIR Aaaa ce a primit salu- 
EI iul reglementar 

nitară, a plecat 
spre Giurgiu. 
Am raportat prin 

„villa; şi făcând o 

glumă i-am spus 

„deria la Giurgiu. 

Tunetele lui Ju- 
piter au căzut a- 

meţându-mi ob-       mai severe.. Am 
  

Doctorul Zaharia Petrescu 
Medie de Regiment cl. UI, șeful diviziei Ill-a 

„din ; niciun răs- 
„puns. A doua zi 

„am;cerut să-mi spună ce trebuia să. fac; ; iarăşi observaţii 
anilităreşti. Am raportat din nou și tot fără răspuns satis- 
făcător. Peste. vre-o patru zile trecu spre Giurgiu, doi că- 
-pitani de Intendenţă, Cămărăşescu. şi 'Tavernier ; cum aceş- 
“tia îmi erau prieteni, le-am expus situaţia neplăcută în care 
„mă găseam și i-am rugat: să-l pună în curent pe. Colonelul . 
Haralambie, să dea ordin să mă duc la Giurgiu. 

Am primit ordin telegralic, dela Hazalaimbie şi îndată 

. 2 

servaţiile „cele. 

dela Divizia sa-: 

așteptat un orz: 

telegraf lui. Da- 

„că cel mai gros - 
: - din armată era: 

„complect sănătos . 
„Şi a plecat cu ba-. 

supra mea, tri-!
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o y 

Adevărul este că m'am; condus“ca un bas-buzue; n6ro- -. 
cul meu a fost că Davilla n'a ştiut că am intervenit pe că: 
Jăturalnice; pentrucă atunci în adevăr! ar fi avut motive 
disciplinare puternice să-și 'răsbune. | 

[1 - Din Călugăreni” am plecat seara şi a :doua zi la 'ora 
i sease am fost la. Giurgiu şi 'la ora şapte” any fost să mă, 

„prezint. Comandantului șef. 
Ofiţerul de or- 

donanță mi-a 
spus că. Hara- 

„ lambie „dormea. . 
-Dormea în- 

“ truna; la orele 

. şeupte; la opt, la 
nouă ; în fine la: 
zece s'a sculat d-l 
“Comandant! .-: 
„Cu toate că .nuw 

"eram un militar” 

de . front, totuşi 
| îmi ziceam că ce 
„fel :de * “Coman- 
“dânt. şef. era el 

„când se “afla ]a 
doi kilometri de 
inamic și 'dor- 
“mea; până la ora: 

"zece. Ordonanţa”. 
ma anunțat, am 

fost -introdus, anr 
„făcut salutul re- 
- glementar, ca ori 
"şi ce 'ţopârlan. 

Am pus: mâna la 
chipiu, am pitt pintenii: și: — „Trăiţi don Colonel, am onoa- 
re a mă prezenia' — „Ce cauţi domnule ?: De unde vii ?” 
— „Trăiţi don Colonel, suni şeful diviziei â patra sanitare, 
a mi-ăţi dat ordin să vin dela Călugăreni” .— „Dar de'ce: 

e ţinea nebunul ăla de Davilla acolo ?” — „Să dau aju=: 
tor grosului armatei, trăiţi don Colonel”. „Ei și ai dat?” 
— „Na fost trebuinţă, trăiţi don Colo _ Dar: cine 
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era grosul armatei ?” — „Căpitan. Costescu, trăiţi don 
Colonel”. — „Apoi, eu n'am trebuinţă de d-ta, armata mea 
este sănătoasă”. — „Daji-mi ordin: în scris, trăiţi don Colo- 
nel”. — „Ce, eşii nebun mă, ce ordin să-ţi dau ?” 

După aceasta ma poftit pe scaun, căci chip şi samă 
mă cunoștea și m'a întrebat de diferite lucruri fără impor- 
tanţă și a ordonat ofițerului să spună la comandantul pie- 
ței ca să-mi indice un teren, unde să instalez Divizia. M'am 
sculat, am salutat milităreşte şi am plecat. Am instalat Di- 
vizia într'o curte, s Sau întins corturile, am aranjat sacoșu- 
rile” cu: pansamente, aparaiele și instrumentele în așa, fel 
ca să fie gata și la îndemână, pentru orice eventualitate. | 

Am. dat ordinele. cum, să se conducă personalul şi să 
fi» totdeauna g gata. 

Peste câteva zile. a sosit Divizia. I, sub divcețiuea 
„d-rului Fotino, la -care m'am dus de -m'ani prezentat, con 
form. regulamentelor militare. . e 

Am stat la Giurgiu douăzeci de zile, fără nici un lucru. 
și când mă gândesc, mai bine că nu am avut de lucru. 

Starea sanitară a armatei era mulțumitoare, . nici o 
"boală ” epidemică. afară de cele venerice, care de obiceiu, 
sunt inerente aglomerațiilor de trupe și mai cu seamă când! 
nu se iau măsuri riguroase. 

Nu au trecut multe zile și colonelul Haralambie a fost. 
înlocuit cu Generalul Krețulescu, Dacă Haralambie era 
cam somnoros, Kreţulescu. era prea chofliu. EL și-a insta-.. 
lat Cartierul general în localul Prefecturei, unde erau sa- - 
“loane mai spaţioase şi au începu petrecerile aproape în 
toate serile. - . : - | 

Viaţa socială în Giurgă eră cam orientală ; ; femeile 
erau mai restrânse în menaj, nu prea umblau de 'capul 
lor, rămășițe de pe timpul Turcilor, afară de aceasta multe . 
familii plecaseră de frica răsboiului, şi ce mai rămăsese, 
stăteau mai mult ascunse de frica militarilor ; păsările de 
pradă însă se 'însutise, aşa că la necesitate: sa făcut „recurs 
la serviciile lor. Cum petrecerile fără femei nu aveau haz, 
Generalul a dat ordin comandirului de dorobanţi şi po- 
lițaiului, ca în toate serile să aducă pe matroane cu toate . 
fetele ; și cu chipul acesta veselia era rtare și: chiar Gene- 
ralul, nu se lăsa mai pe jos şi de obiceiu era între două 
și se delecta şi le “delecta cu „liquoruri, cognae şi șampanie.
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| Asemenca. petreceri cred: că ar.fi plăcut. şi Tureilor: | 
+. Nu ştiu cari vor fi fost măsurile de. siguranţă, dar, după 
cum vedeam, dacă nu ar fi fost Dunărea să ne apere, ne-ar - 
fi luat Turcii ca și din sirachină. A fost odată.-un moment . 

- critic de tot când, din puţin am: scăpat de provocarea unui. 
- conflict, serios, din care desigur erau să înceapă ostilitățile. 
Am spus mai sus-că în dreptul portului din Rusciuk, ar- 
“mata noastră aşezase - un punct de observaţie cu patru tu- 
nuri, ascunse în cazemaie (era secretul lui Polichinel). 

Ordinul era. ca îndată ce.se va vedea vre-o mişcare 
pe monitoarele turceşti, ai noștri să tragă cu tunurile. 

Intr'una din seri, era petrecere în pavilionul din gră-: 
dina publică. Mă aflam. pe o bancă în grădină, singur 
și plictisit. Pe la ora zece şi jumătate văzui o ordonanță că- 
lare şi foarte agitată : : Pana întrebat ce caută. — „Caut pe 
d-l Comandant să-i spun că trec “Turcii”. Am sfeclit-o şi 

„i-am zis să-mi spună de unde știe. — „D-le Căpitan (eram 
căpitan), Turcii au aprins luminile și la noi, acolo la punc- - 
tul de observaţie nu avem ofiţeri, că au plecat toți în oraș 

şi nu ştiu unde să-i găsesc; a rămas numai un domn me-! 
die sub-locotenent și un don sergent şi se ceartă între ci. 
care să ia comanda, să tragă cu tunurile”. ” 

Am intrat în pavilion, am comunicat secret Generalu- 
lui; care a eşit în grădină, a ascultat povestirea, soldatului 
şi a dat ordine în consecinţe. Norocul a fost, că cel puţin 
„de data aceasta, Turcii au fost mai cuminţi și au stins 
luminile de pe monitor. 

„>.“ După douăzeci de zile am fost rechemat î în Bucureşti. 
am fost trimis la Ploești a lua direcţia spitalului pentrucă, 
din cauză că era epidemie de holeră, medicii spitalului cari 
'erau niște sași, fugiseră. De aci am fost trimes în jude- . 
tul Buzău şi Râmnic, a organiza spitale -provizorii.
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INSURATOAREA PRINȚULUI CAROL I CU PRINCIPESA 

| Da „ ELISABETHA DE WIED 

“La anul 1869 Domnitorul Carol 1 sa dus în peţit la Cas- 
telul de JVied, unde s'a văzut cu prin- 
cipesa Elisabetha. După ce s'au plăcut 
şi, conform cu uzanțele curților ger- 

  

   
    

  

Domnitorul Carol 1 
când s'a însurat ” . 

“mane Prinţul a sărutat 
mâna principesei, în . 

„semn că o plăcea, iar. 
principesa la rândul 

ei, l-a sărutat pe frun- - 
te, în semn că îl plăcea: 
şi astfel înţelegerea a. | „Principesa Elisabetha a României 
fost pe deplin . făcută !- „mireasă 

şi a rămas ca să se. indeplineaseăi când se va decide Cu- - 
nunia. Din căsătoria lor- au avut o fată botezată cu numeie 
de Maria.
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Ş 7 

“MOARTEA PRINCIPESEI MARIA 

La etatea de 4 ani, adică la 1876, copila a căpătat « o 
scarlatină malignă şi în trei zile a murit. Cadavrul a fost | 
înhumat în grădina Azilului Elena Doamna, de la Cotro:. 
ceni, în vecinătatea palatului Regal. | ! 

  
  

            
  

. “ : „Principesa Maria 
Fica Domnitorului Carol 1 şi Elisabetha 

N Cu ocazia morţei Regelui Carol şi al Reginei Elisa-" 
betha, osemintele copilei au fost desgropate şi . duse la 

„ Curtea- de- Argeş.
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CAMPANIA PENTRU" NEATARNARE 1877—78 

Pentru a avea o idee cât mai exactă despre cele ce 
:S'au petrecut în Războiul din 1S77—78, m'am adresat omu- 
lui competinte, prietenul meu, D-l Colonel C.. Demetriad 
(Gusti). D. Colonel mi-a dat descripția următoare: 

„In 1S$75 provinciile turceşti Bosnia şi Herzegovina se 
revoltară contra Sultanului. Această revoltă se întinse 

„apoi asupra Bulgariei, Serbiei şi Muntenegru.. Serbia şi 
Muntenegru declarară răsboi Turciei în 1876. Impăratul 
“Rusiei, Alexandru II autoriză pe militarii ruşi să. se în- 
roleze în armata sârbă și „dete Sârbilor chiar un coman- 

"dant, pe Generalul Cernaief. | 
In contra așteptărilor, Turcia se apără cu tărie. Re- 

;primă cu vigoare revolta Bulgariei şi bate armata sârbă 
la Deligrad şi: Alexinaţ. Sa | 

Rușii interveniră direct Și” ameninţară Turcia cu răz- 
boi imediat. Sultanul Abdul-Azis, consiliat. de Anglia, a- 
„cordă Principelui Milan al Serbici, în Noembrie 1876, un 
armistițiu și apoi face pace cu Serbia în Februarie 1877. 

Rusia adună delegaţii “marilor „puteri . la o „conferinţii 
“în Decembrie 1876, la Constantinopol, spre a: cere reforme 
interioare. Turciei. . : , 

Rusia pretinse Turciei autonomia: provinciilor revol-. 
“tate, crearea unei jandarmerii compusă din străini şi a 
unei comisiuni care să i supravegheze conduita guvernului 
"turcesc. e 

Sultanul refuză aceste condiţii draconice. şi răspunde 
:cu înarmarea 'Turcilor la î înarmarea Rusiei. | 

O a doua conferință se întruni la Londra în Martie. 
1877, care dete un rezultai şi. mai rău. Toată Europa refuză 

“Rusiei o acţiune comună contra. Turciei. 
Rusia rămânând izolată, declară Turciei la 12 Aprilie 

1877 răsboi, şi asigurându-ș şi, printr'un tratat, libera trecere 
„prin România, armatele ruseşti: trecură Prutul şi Dunărea. 

Sultanul trimese Prințului Carol ordin să se lupte a- 
“lături cu Poarta contra, Rusiei. Prinţul Carol mobiliză, ar- 

+



50 „Dre C. D. Severeanu. 

mata română (2 corpuri de armată) 'le puse la dispoziţia: / 
Împăratului Alexandru IL şi proclamă Independenţa Ro- ! 
mâniei la 10 Maiu 1877. . | 

Ruşii refuzară cooperarea: lor cu: armata română ;: a- 
tunci trupele române trecură Oltul. şi ocupară Oltenia. ș 
malul Dunărei formând. aripa dreaptă. a Rușilor. 
„Pe la 15 Iunie 1877, Ruşii care înaintaseră necugetat în: 

Bulgaria, fură: opriți la Plevna de - Osman-Paşa care eşise: 
din Vidin şi ocupase Plevna. Rușii fură bătuţi de Turci în- 
2 rânduri şi panica intră. în armata rusă. Atunci Marele 
Duce Nicolae, g&eneralisimul armatei ruse, apelă la Prinţul 
Carol cu faimoasa telegramă : „Turcii ne-au copleșit. Treci 
Dunărea pe unde vrei şi cum vrei cu arniata ta. Cauza 
creştină este altfel pierdută”. ta N 

Atunci Prinţul Carol, Capul suprem al armatei TO 
mâne. dete ordin să se construiască un pod la Corabia şi să 
ireacă cu armata română în Bulgaria. . - pr 

„ Podul a fost întins de pontonierii români sub comanda: 
Căpitanului Ion Vasiliu, mai târziu Generalul Ion Vasiliu. 
Năsturel. Materialul podului : pontoane, grinzi, podeala- au: 
fost construite în Școala de Meserii dela Craiova şi apoi. 
transportat pe râul Jiu la vale, până la Bechet și de acolo: 
pe Dunăre la vate până la Corabia. 

Podul era construit din pontoane de lemn cătrănite, 
„ formând portițe de 4—6 pontoane. Construcţia podului s'a: 
făcut în 10 zile din cauză că poriilele se aduceau la axul 
podului cu ajutorul lopeţilor. După căderea: ? Nicopolei po-. 
dul fu transportat la Turnu-Măgurele, unde rămase până. 
la finele campaniei. 

Armata română trecu în Bulgaria pe acest pod, la 
Corabia. la 15 August 1877 şi înaintă spre Plevna unde 

Osman Paşa se fortificase. Inaintea Plevnei se formă o - 
armată ruso-română sub comanda Domnitorului Carol al 
României. având ca Sef de Stat Major pe Generălul rus 
Zotow. Armata ruso-română înconjoară poziţiile. turceşti 
dimprejurul Plevnei. | 

_ Tmpăratul Alexandru ÎI și. Marele Duce. „Nicolae se- 
duseră şi ei la armata dela Plevna. 

Rușii şi Românii ; se deciseră să dace redutele turcești
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și se -fixă ziua de 30 August 1877, SfE, Alexandru, ziua - 
Împăratului Rusiei. . Di a | 

La aripa dreaptă atacatorii Români luară ei asalt, cu: 
mare vitejie, o. redută la Nord de. satul. .Grivitza, dar 

* descopăr că: reduta luată este dominată de o alta care se 
- masca de cea cucerită. Românii ocupă reduta cucerilă şi în- : 
cep să atace reduta cealaltă însă fără succes, şi se retraseră 
în bună ordine în reduta cucerită, Turcii osteniţi nu-i ur- 
Măriră, Se A 

Văzând rezultatul acesta, Domnitorul Carol. propuse să 
se facă învestirea întregei pozițiuni a Plevnei, înconju- 
rând-o de jur îniprejur cu contta redute, baterii, șanțuri, 
etc. Generalul Todleben, faimosul apărător al Sevasto- 
polului, fu chemat la armata ruso-română spre a da sfaturi 
pentru conducerea asediului. Generalul ' Gurko interceptă: 
cu armata sa comunicaţia Plevnei cu Sofia şi Vidin. Osman 
Paşa se încăpățânează să rămâie în Plevna şi Generalul : 
“Todleben spuse că: durata rezistenței lui Osman Pașa nu 
“depinde de cât de aprovizionările ce le putea avea. Trupele 
ruso-române în număr de 120.000 oămeni şi 500 tunuri strâng 
din ce în ce, cercul de foc împrejurul Plevnei. : 

- Um noaptea de 27—298 Noembrie 1877 Osman Paşa pre- 
pară o viguroasă eşire spre Vidin. Trupele turceşti se. 
năpustesc asupra 'asediatorilor, dar Ruşii fiind preveniţi 
de Români se opun cu îndârjire. Liniile rusești sunt stră- 

„“punse de Turci, la spatele lor fiind trupele române, es. 
resping atacul turcesc şi Osman Paşa se opreşte şi încon- 
jurat de toate părţile, armata turecascii depune armele. 
“Osman Pașa, rănit, se predă dând sabia lui, Generalului ro- . 
mân Cerchez. La Plevna căzu în mâna Ruşilon și Românilor 
"45.000 oameni și 80 tunuri. , a | 
„După această victorie mhre trupele române înaintară 
dealungul Dunărei spre. Rahova pe care o luară, după o 
“victorie şi luptă mare și apoi porniră spre -Vidin pe care'l 
înconjurară, dând luptele de la Belogradsie şi Smârdan, 
la 12 Ianuarie 1878. i E 
- : Cetatea Vidin căzu curând în mâinile româneşti. 

Ruşii înaintară' spre Constantinopol, Generalul Gurko... 
“trecu Balcanii în” miezul iernei trecând pasul Șipca. Ruşii 
ajunseră astfel la San-Ştefano, în preajraa Constantinopo-
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lului unde î însă fură opriți de lota „engleză care apăru în: ;: 
Dardanele și Bosfor. - Si 

La 1 Iulie. 1878 se încheie la Berlin pacea cu condi-- 
(iile următoare : -- Ma 

Independenţa complectă a. României, Serbiei şi Mun 
tenegru. 

“ Constituirea Bulgariei ca principat vassal al Turciei. 
Constituirea Rumeliei ca provincie autonomă. 
Rectificare de frontieră Serbiei, Muntenegru, și Greciei.. 
Cedarea. Dobrogei României; însă, care va  retroceda- 

„ Basarabia Românească Rusiei (ca răsplată pentru că a aju- 
tat la mare nevoe).. 

Cedarea Rusiei a districtelor Kars, Olti Şi. 'Batum din: 
“Armenia (Asia mică)... - -. 

Anglia primi insula Cypru s s: Austria primi mandat să." 
ocupe mi! titărește . (anexare deghizată), Bosnia și Hertze-: 
govina”. 

- Rezumat de COLONEL C.G. DEMETRIADE: 

Pi
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"MOARTE EA LUI L. C. BRATEANU 

Ion Cc, Brăteanu a fost un mare om olitic, un mare: 
pairiot și moartea lui a produs un mare doliu în toată ţara, 

Ion C. Brătianu a fost un fiu iubitor alRomâniei și. 
un mare doritor al unirei tutulor românilor întrun sin- 
gur mănuchiu. Dumnezeu nu a voit să îl țină să îşi vadă 
visul îndeplinit. . a 

Nu pot face mai mult a arăta ce datorin memoriei. a- 
cesiui mare pairiot de:cât a-i reproduce aci ceiu ce Take: 
lonescu a scris în ziarul „La Liberte” din 17. Maiu 1891: 

La mort de Jean Bratiano. a 

Jean Bratiano n'est plus. Sa 
“Auojurd hui, samedi! 4 (6) mai 1891 ă 3: heures 5. „min. 

du matin, apres dix jouss 
de soulfrances, il a rendu 

“le dernier soupir, ă sa pro- i 
riGi€ de Florica, enioure . i 

de sa famille et de quel- . 
ques amis intimes.. 

  

A
 

me 
tol

ea 
p
e
r
 

e 
Ace

! 

Celui qui depuis plus de” 
„40 ans personnifiait les as- 
„pirations les. plus châres 
de la nation roumaine ; 

Celui que a 6i6 lânie d de: 
ioutes les luites pour no-; 
ire 'conaissahce nationale ; 
Celui qui, comme hom-' 

me d'âtat et comme :pâre 
de famille, Gtait un mo- 
dele de tant et desi hau 
tes qualites ;: pe 

          Jean - Bratiaho' a “fernit > 
les yeux pour toujoiirs.i * Ion L ci "Brătianu. | E 

Le vide qu'il laisse apres lui est inimense.” non seiil- | 
ment! pour sa famille et pour le „Patti n tioni!-liberal, mais N 
pour le pays tout entier, ” |
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Jean Bratiano 

Jean Bratiano est mort. 
- IL est mort le patriote qui, depuis cinquante ans, a pris 

-part ă toutes les luttes pour la conquste de nos droiis et. 
“de nos libertâs: a 

„Il est mort, Yhomme d'Etat dont le nom est intimement 
li€ ă tous les grands actes de notre histoire nationale. 
“IL appartenait ă cette grande gentration dont le pa- 

„ “iriotisme enthousiaste &veilla en 1818 la conseience endor- 
mie du peuple roumain.; ă cette genGration qui eut la foi, 
„qui crut en la vitalits de ce peuple; en sa mission dans le 
“monde, en son avenir. | i 

Aux heures.oă les plus perspicaces dâsesperaient du 
“sort de la Roumanie ; oii; ne regardant qwen haut, la d6- 
creptitude de la vieille classe dirigeanie apparaissait aux 
hommes «Etat âtrangers comme un signe certain de Pirr6-: 

- mediable dâcadence de touie la nation, des hommes se sont 
-trouvâs qui eurent confiance dans les conclus prolondes 
„de la race roumaine : Jean Bratiano fut de ceux-lă. | 

SecrGtaire du gouvernement provisoire en 1848. il fut 
exil€ lorsque le mouvement fut âtouffe. i 

De retour ă Paris; Jean Bratiano' et ses amis y conti- 
nucrent leur campagne de propagande et de revendicaătion. 
“Les exiles firent connatire la Roumanie â VEurope qui Vig- 
norait. Ils cveillârent pariout des alliâs. + 

| Ils plaidărent dans la presse, dans des brochures, au- 
“pres de opinion. publique, dans les. chancelleries, aupres - 
-des Cours, la cause de la patrie. 

Ils la gagntrent. La France, TAngleterre ei la Turquie” 
“firent la guerre ă la Russie, la vainquirent, «et le traite 
“de mars 1856 posa les bases de la regâncration de la Rou- 
manie et lui rendit une province. - a 

Les revendication de -1818, jugâes  impossibles  alors, 
„“6taient formulses par les diplomates frangais. Les utopies 
-d'hier commencaient ă prendre -corps. L'Europe s'habituait 
-d6jă ă admettre qu'il n'y avait pas seulement entre les Car. : 
-pathes et le Danube une classe de boyards pourrie et d6- 
“grade, mais aussi un peuple pilein de vigueur qui ne de- 
—mandait quâ prendre sa place au soleil.
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Cest â ă ce peuple que lEurope s'adressa et il râpondit 
en votant les quatre vaux dont la realisătion devait crer- 

la Roumanie moderne. N a | 
Jean Bratiano, qui avait 6t6 lun des 6crivains de exil, 

lun des porte-voix de la cause nationale auprts de la di- 
plomatie frangaise et de lempereur Napol€on III, fut aussi 
Pun des Grateurs de ces divans ad-hoc qui jeterent les bases. . 
de notre renaissance politique et sociale.. 

Il fut, quelque temps apr&s, lun des partisans les plus. 
ardenis de la candidature du prince Couza, qui. devait ci- 
menter Punion de la Valachie et de la Moldavie, |imposer 
ă YEurope. 

Sous le r&gne du prince Couza, Jean Bratiano fut; avec. 
C. A. Roseiti, le dâfenseur le plus €loquent de nos libertss, 
Vadversaire le plus acharn€ de la rcaciion renaissante. 

Lorsque le prince Couza devint, par ses fautes, un dan-: 
ger pour le pays, ]. Bratiano. fut de ceux qui travaillorent 
ă sa chute et c'est lui qui fut charge de nâgocier avec” Pem- - 
pereur Napolcon III le choix du prince qui serait appele â: 
lui suceâder. , 

Sous le nouveau r&gne, Jean Bratiano cut la gloire et- 
Vhonneur de prâsider les divers gouvernements. sous les- 
quels, furent accomplis les plus grands actes de notre his- 

_toire. | 

Quand les douze annces de gouvernement de Jean: 
Bratiano. de 1876 ă 1S88, seront degagces des critiques pas- 
sionndes d'adversaires sans scrupules, elles apparaîtroat 
comme les pages les plus splendides de notre histoire na- 
ionale. Ce fut la fin d'une epoque et Lapogce d une si- 
tuation. 

, 

Le peuple roumain aticignit en ces annâes au summunu 
de ses voeux : independance | proclamâe, la valeur de 
notre armâe affirmâe dans une guerre heureuse, Ventrâe 
de la Roumanie dans le concert curopâen, la couronne ro- 
yăle pos6e sur le froni de clu du 10 mai 1866, notre cr€-- 
Tit affermi, Lindustrie nationale crâ6e, notre commerce pre- 
nant un essor inconnu jusqu'alors, les deux petites provin- 

_„es si dedaignes: en 1848 devenues un facteur curop6en. 
"respecte et de nouvelleș couches sociales appelces î ă la vie. 
politique. SR „A
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Tout l'effort de la. grande gânsration dont Jean Bra- 
„stiano avait 6t€ lun des plus nobles reprâsentanis, abouiis- 

_ “sait dans ces douze annâes de gouvernement libral. | 
L'heure n'est pas venue d'âerire histoire de Jean 

Bratiano; i. 
“Devant son cereucil, Vâme de la patrie en v deuil salue 

„ce fils tant-aimâ qui n'a .vâcu que par elle et pour. elle. 
Car Jean Bratiano, comme Rosetti, comme Negri, fut encore 

“plus un patriote qu un lib6ral. 'L'idâe nationale dominait 
“out -chez lui. Sa e | 

Il incarna en lui les voeux, les espârances, les aspira- 
tions de la nation roumaine et il eu cette Joie suprâme de 
“voir son râve râalis€. Il laisse,-er partant, la Roumanie lă 
"ot îl avait. dâsir€ la voir arriver. L'ocuvre nationale ache- 
Yee, comme un moissonneur qui a termine sa tâche, îl a pu 
se coucher dans la sâcurit€ de sa conscience. 

Son nom, qui a st6 le plus populaire que Roumain ait 
jamais port, demeurera ă jamais inscrit dans les annales 
„de notre paşs. | 

Son nom est ăn mâme temps intimement li€ aux plus 
importants 6v6nements dans la question d'Orient depuis 
-quarante ans. Jean Bratiano a 6t€ le premier homme d'Etat 
roumain dont limporiance et autorii ont. 6t6 reconnues 
par l'Europe entiăre qui voyait en lui, jusqu'ă ce jour, le 
ropresenlant. le plus Gminent de Lidce nationale. roumaine. 
Aussi sa disparition aura-t-elle un grand retentissement au 
-delă de nos fronticres: - 

| Sa mort est un deuil national. La Roumanie pleure le 
“-meilleur de ses fils, celui qui a le plus fait pour el!e et dont 
Thistoire « se confond avec la sienne. 

Ă - i ie 

LPocuvre de Jean Bratiano - 

Si on pouvait dun coup d'ail mesurer les progres faiis 
par la Roumanie mode:ne pendant ces derniers 50 ans, si 
“on pouvait embrasser en un seul apercu tout le chemin qu'a 
parcouru ce pays, qui constituait deux - principautâs vassa- 
“les exploitces par les Phanâriotes ct les pachas de Cons- 
"tantinop! e et qui, aujourd'hui est un Etat solidement orga- 
„«nis6, fort et respectă de tous — si on pouvait se rendre 
"immâdiatemnt compie de la somme d'efforts, de patriotisme, 

ij 

N
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de, devouement, d'abnegation, de sacrifices et ('intelligence: 
qu'il fallait dâployer.pour arriver ă ce râsultat heureux, on. 
pourrait en mâme temps. se faire une idâe de Pocuvre im- 
mense accomplie dans ce pays par Jean Bratiano.: 

Car il est incontestable que tous ces progrts, toute.. 
la situation dont la Roumanie Jouit mainienant, elle les: 
doit ă cette grande gencration," dont Jean Bratiano fut la. 
pius haute .expression. a 

II est vrai que dans lâme mâme de la nation reposaienţ/% 
les aspirations vers ses hautes destinces ; qu'il y avait lă JI 
few sacre du patriotism, e jamais Gteint malgr6 les tempâtes 
seculaires ; qu'il y avait lă cet esprit de sacrifice et cetik 
Energie qui seuls 'conduisent les peuples ă la libere et â* a 
lindâpendance. Mais ces sentimenis restaieni comme assou- = 
pis et il fallait un souffle puissant pour les xâveiller, une: _- 
volonte bien forte et bien tenace pour conduire ă bien cetie- 
immense entreprise de la resurrection nationale, pour vain- 
ere tous les obstacles qui entravaient la marche en avant: 

“du pays, pour atieindre ce but Gleve, cet ideal. national : 
faire la Roumanie libre ct independante. - | 

Voilă la grande ouvre ă laquelle Jean Bratiano a d'a- 
bord contribu$ comme un des plus châlcureux ct infatiga-- 
bles collaborateurs, qui'il a ensuite parfaite comme chef in-- 
„contesi€ du parti national. | | 

N6 en 1822 ă Pitesti, dune de ces anciennes familles; 
si rares ot la race roumaine s'est conservâe pure, il avait: - 
ă peine scize ans lorsqu'il entra- dans larmâe va/aque, qui 
se trouvait alors ă ses dâbuts. [] s'y vit dans un milieu qui 
ne correspondait gutre aux sentiments patriotiques' cultivâs: . dans sa'famille et incluques dăs sa plus tendre enfante. | „Pour achever ses âtudes, Jean Bratiano fat envoyt en: : - 1841 par sa famille:ă Paris. | Y resta sepl ans, jusqwen - 1848, assidu aux cours des coles, mais prenant aussi part: „ă tout le mouvement politique „de l'&poque. ae 

- “II faut se rappeler ce que tut cette. Epoque qui, en-. 
France, aboutii â la r&volution de Fevrier. a | 

Le souffle puissant de liberte et de hautes idâes huma-- | "nitaires qui se rEpandait alors de France sur tout le con-- 
tinent, Glâit singulitremeni propice. ă attiser mâme les der-= nitres Ctincelles de patriotisme chez les nations subjugucesa.. 
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Il ne faut pas oublier qu'il y a un tout autre criterium des 
iidâes pour les peuples qui ont ă conqucrir leur indâpen- 

'. dance que pour celles qui sont dâjă indâpendantes. | 
| Pour celles-ci il peut y avoir beaucoup d'intercts de 
premier ordre, sociaux, politiques et €conomiques; "pour 

„celles-lă il n'y a qwun seul inierât, qui prime tous les au- 
-ires, c'est celui de constituer un Fiat libre et independant. 

Les hommes de 1848 lont parfaitement compris et ils 
„n'ont regarde ni ă la difference de leurs vues personnelles 
„dans dautre questions, ni ă celle de leur naissance et de 
leur posiiion sociale, ni ă leurs  interâis „parlituliers; 

îls nont vu quun seul but, la dâlivrance de la patrie du 
„joug Giranger. . ] 

Ce n'est pas ici la place de iretracer: Phistoire de 
„1848, de dire comment, 'concu sous influence des idces d6- 

:mocraticues venues de l'Occident, ce mouvement avant tout 
„national, | , 

Il suffira de faira observer que les quelque mois de: 
„libert6 — du îl juin au 21 septembre eveillereni dans 
Pâme de la Roumanie les souvenirs de son ancienne înd6- 

-pendance, lui rendireni le got de la liberi et exaltă- 
rent ses aspirations nationales. 

Et e'Giait lă le veritable point de dâpart de la marehe 
„ascensionnelle - accomplie depuis lors et dont la dernidre 
;6tape lut! la broclamation du Royaume roumain devenu. 

„un facteur n6cessaire dans le concert curopâen. - 
Jean Bratiano, arriv& en hâte de Paris, y prit une 

2 grande part. Comme prefet de police de Bucarest et comme 
-un des quaire secrâtaires du gouvernement provisoire, il 
se signala par une activii€ infatigable et acquit une grande” 
“influence et un ascendant incomparable sur le peuple de la 
capitale. | - . 

Lorsque, le 24 septembre, sur le châmp de Cotrocăi, 
"Fuad-Elfendi fit, par suiprise. entourer des troupes' tur- 
ques tous les membres du gouvernement provisoire et tous 

“les chefs de ce mouvement national, Jean Bratiano subit 
leur sort et fut exil€ !: 

Il faudrait faire de longues recherches dans. les. ar- 
chives des cabinets Gtrangers et dans les collections des 

“ bibliophiles, pour se: faire une idâ6 du travail Enorme ac: 
acoimpln ar les 6migrâs roumains de 1848. Infatigables. ne se 
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rebutant par aucun accueil froid ou mâme brutal, ils frap-. 
paient ă toutes les pories, langaient 6erits sur âcriis, bro-- 

„*chures sur brochures, mEmoires sur me&moires ; ils rappe- 
“laient au monde civilise qu'il y avait une Roumanie qui,. 
toujours, avait Gt6 la“sentinelle: devouce des idces curo- 
pâenes en. Orient ; que cetiâ Roumaine gemissait sous. 
un regime intolerable, qui empâchait tout progres, quelle 
Ctait pictince dans les luties entre lEmpire ottoman er. : 
V'Empire moscovite, a | „Les plus actils dans ceite propagande âtaitent -Nicotas.. . 
Golesco, Constantin Rosetii, Demetre et Jean Bratiano. -.. 

C'est ă leurs efforis que la-Roumanie doit Pintâret.. dont Napolâon III lui donna les reuves ; c'est ă cux „quelle doit la place quelle a obienue dans Ie traite a: Paris du 50 mars 1856. ÎN N „ Cetie place, quelque restreinte qu'elle. fât, constituait: cependant une acquisition d'un prix inestimable et, en- 
core une fois, lă esi le-merite des Emigres, de Jean Bru-- tiano, notamment. Car le pays d'alors, les deux principaâ-. 
tes de Moldavie et de Valachie se trouvant sans defense, ă. la merci des &vânemenis, n'ont pu donner signe de vie pen- dant toute la guerre d'Orient. Le prince Gregoire Ghika ă lassi, et le prince Barbu Știrbey ă Bucarest ne savaient. que se retirer devant loccupation russe, invoquant pour motif leur liens vis-ă-vis de la Porte, mais ils m'eurent pas: la courage da marquer par un acte Gnergique existence ce: la nation roumaine. Mâme au dernier moment, ils se bou-: nerent ă envoyer ă la conference de Vienne un memoire, sans. lappuyer de vive voix par un representant qu'il eât âic facile V'envoyer. . - a | Ce sont les Emigres qui durent supplter â Pimpuissan-- ce des cercles gouvernants d'alors.'Dâmâtre Bratiano ă Lon- dres, plaidaient chaleureusement la cause de la Roumanie. Et ils lont gagnâe. E 

La conference de Paris et la convention du 19 out: 1858 Lont bien prouve, i 
C'est de cette €poque que datent' les Gcriis de Jean Bratiano intitulâs : Mâmoire sur PEmpire d'Autriche dans. la question d'Orient 1865, brochures dans laquelle il de -montra' linjustice de l'occupation 'auirichienne et les dan- gers qui pouvaient en râsulter pour Europe; et le Me- -
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moire sur la situation de la  Moldo-Valachie depuis le 
ztraite de Paris: (1857) dans lequel Jean Bratiano, avec 
Pesprit dun veritable historien, fait ressortir erreur du 
congres de Paris qui avait. reconnu les droits de suzerainet€ 
de la Porte sur les principautes. En mâme temps il donna 

:dans ces 6criis dâjă la preuve de ces grandes qualit6s 
„Vhomme d'Etat en tracant d'un :main sure! Yorganisation 
future de ces Principauli6s, rcunies en un seul Etat. - 

Jean Braiiano ne renira dans le pays que le 8 juillet 
1857, ă la veil:e presque des 6lections au Divan ad hoc. 

Il se remit immediatement au travail, en fondant, avec 

-C. A. Rosetti, le Românul, dont, pendant des annes, il fut 

„un des principaux collaborateurs. Il faut relire ces pages 
“oi Jean Bratiano, dans un langage ardent et colorâ, prâ- 
„chait chaque jour Pamour de la patrie, affirmait les droits 
-imprescriptibles de la nation roumaine, encourageait ă te- 
:nir haut le drapeau national. On ne peut se figurer lin- 
fluence que ce langage tout nouveau exercait sur les es- 

-prits, comment il relevait le sentiment patriotique et don- 
nait un essor au puissant mouvement national. 

Les €lecteurs envoytrent Jean Braiiano au Divan. ad- 
“hoc. Il y fut un des plus chaleureuz defenseurs des quaire 
-voux de la nation, presents ă la conference de Paris de 
„1858 et qui furent en grande partie râaliss par lEurope. 

A la suite de lasconvention de Paris du 19'aoât 1858, 
“les. Assemblces gencrales se rGunirent ă lassi et-ă Buca- 

"-rest et proclamerent Alexandre Jean: Couza prince râg-. 
-zant des deux principautâs. Jean Bratiano prit une grande 
„part ă cette €lection qui fut une surprise gencrale pour 

lEurope, mais qui consacrait le plus cher des voux des 
'Roumains, Punion de la Moldavie et de la Valachie. 

Pendant les sept annces du r&gne du prince Couza, 
Jean Bratiano, ainsi que. tous ses coreligionnaires politi- 

-ques, se tint que!que peu â l'âcart: 

„Le 'quatri&me des vaux 'exprimâs, en 1857, par la na- 
“tion roumaine, celui diavoir un prince âtranger d'une fa- 
“mille souveraine de „VEurope. n'tait pas encore râalisce 

„et tout le pays en ressentait Pinconvânient. 
| Jean Bratiano travailla .activement ă la r&alisation de 

-ce veu. Le prince Couza tomba sous le poids de ses pro-.
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:prese fautes ct c'est acompagnă de Jean Bratiano que le 
"prince “Charles de Hohenzollern mit pour la. premiăre fois 

le pied sur le sol roumain. — - a : 
Un mois aprâs Jean Braiiano, entrait. au ministere, 

comme ministre des finances, sous la prâsidence de M. Las- 
„car Catargi. Ce ministâre ayant -demissionne€ le 15 juin de 
la mâme annâe, le chef du parti national-liberal se retira 

" aussi. ” Ea | 
L'anne suivante, le 2 mars 1S67, il fit de “nouveau par- 

tie, comme ministre de Lintârieur, du câbinet prâsid6 par 
M.C. Al. Cretzulesco ; mais îl donnâ sa demission le 19 
.a0ât, pour rentrer, au ministere des finances, sous la pre- 
sidence d'Etienne Golesco, le t-er novembre 1867. IL y 
xesta, en occupant diffcrents porteufesiilles, plus d'un an, 
Jusquau ministăre Dâm, Ghica. le 16 «novembre 1565. : 

Depuis lors, Jusqu'au 27 avril 1876, il ne fit partie dau- 
cun cabinet qui tous furent conservateurs et il n'entra que 
dans le ministăre de coalition de Manolache Costache Epu: reano. ă | i | ! Trois mois plus tard, le 24 juillet. 1876, il devint prâsi- 
„dent du Conseil et -occupa ceiie dignitâ. pendant douze ans, jusqw'âu 20 mars '1888. SR | 

Sous sa direction, le parti national-libâral, accompiit les grands actes qui furent la consccration des aspirations 
:nătionales de plus d'un demi-si&cle. A . 

Jean Bratiano cut le rare bonhcur de 'voir se râaliser les râves de sa jciinesse.. a | 
Son nom restera indissolublement li6 & toutes les pha- “ses de la renaissance nationale. a | » Sous le coup de la douleur dui nous accable, il nous -est impossible de retracer â la hâte Lhistoire.de la der- ni€re p&riode de la carriăre politique: de Jean. Bratiano, periode qui est en mâme temps la plus glorieuse pour. le “pays. Du reste, elle est presente ă la memoire de tous: " nous en avons 6t6 tous temoins. - E E | - La perte que la nation vient de subir est-irr&parable,. | Mais Vocuvre de Jean Bratiano restera. Cette ceuvre - “impose au parti national-libâral un immense devoir : celui "de la garder religicusement, de la continuer dans le mâme. “sprit et de la dâfendre contre toute atteinte. O“
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VIZITA IMPARATULUI FRANTZ IOSEF IA CURTEA: 
| NOASTRA REGALA . 

+ 

e 

  

La anul 1890, Impăra-— 
tul Frantz Iosif al Aus- 
trici a venit în ţară. 

“pentru a vizita. pe alia- 
tul său, Regele Carol L. 
al României. Parada mi- 
litară s'a făcut pe câm- 
pul dela Cotroceni. Re-- 
gele. Carol în capul ar-- 
matei, a saluiat pe îm- - 
părat, sa aşezat la 
dreapta lui şi i-a dat ex- 
plicaţii asupra situaţiei . 
armatei. De sigur că se. 
interesa de- situaţia ar- 

„matei noastre - în vede-- 
rea evenimentelor. pe: - 
care numai Frantz losif 
şi cu Împăratul Germa-: 
niei le aveau în vedere. 
că aveau să. se întâmple 
mai târziu. . 

Frantz losif a fost. 
găzduit în Castelul dela. - 

| Sinaia, unde a fost săr- 

“bătorii mai multe zile şi ” 
_Regele nostru, pentru: 

a-i face plăcere, a dat 
numele de Frantz  losif 
la o stâncă, al căreia | 
nume a: rămas, şi. sub 
“care este cunoscută de 
toată populaţia locală.        
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VIZITA REGELUI “CAROL LA CURTEA 
IMPERIALA, RUSA 

  La anul 1898, Regele 

Carol a făcut vizită 

Curţei imperiale rusă la 
“Petersburg. El a fost 
sărbătorit de Autocratul 

tuturor . Husiilor cu un 

fast de egal la egal, ca 
şi cum ar fi fost unul 
dintre cei mai mari po- 
tentaţi. | | 
Regele Carol era: 

foarte. mulțumit, ca el, 
Regele unei: țări mici, 

„să fie sărbătorit de Im- 
păratul Rusiei. . 

Poate că Regele Ca- 
rol nu își închipuia că 
curtaazia lui Frantz lo- 
sif şi Nicolae II-lea, era 
numai ca fie-care să îşi 
atragă cât mai mult. ca 
-aliat pe Regele Carol, 
era o curienire politica 
ca să îl atragă fie-care 
„de partea lui, crezând cu 

„pe această cale să se pă- 
călească unul pe altul. 

" Impăratul Wilhelm LI 
nu știu peniru ce va fi 

- fost : supărat pe Regele 
Carol, că nu a: voit, nici 
„odată, să vină. să facă o 
vizită vărului său. 
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Sp 
| CAMPANIA AVANTUL TĂREI 1915 

Descrierea Războiului din 1945, contra Bulgarilor, a: 
făcut-o d-l Colonel C. (Gusti) Demetriad, după cererea: 
mea. D. Colonel Demetriad, ofiţer competinte din, Corpul: 

„ Geniului, este autorul podului de peste Dunăre, construit la: 
Corabia, în timp de 7 ore şi jumătate, pe urmă transportat 

  

        
- Podul peste: “Dunăre între Zimnicea şi Şiştov,pe care au trecut . 

" armatele Române când s'au întors din Bulgaria 

la Zimnicea: Şiștov. Acolo a fost arcul de triumf, pe sub: 
care au trecut armatele la întoarcere. 
"ln anul 1912 Serbia, Grecia, Bulgaria şi “ Muntenegru: 
declarară Turciei războiul sfâni şi isbutiră să doboare Tur-- 
cia, dar se încăerară la împărţirea prăzii. România fu so-
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“mata sa. Se hotări a! 

_pe pontoane şi la Tur- 

“. cu materialul de pod 

NZU - babi Si ia ÎN 

Împărat al Bizanțului. Ă ; 
„ România se declară gata să intervină în vederea stabi- 

lirei unui echilibru între puterile balcanice și să repare 

“Bulgariei şi a Tarului Ferdinand de a se încununa ca 

nedreptatea ce suferise în 1878 din partea Rusiei i în fixarea 
graniței meridionale a Dobrogei. 

România  mobiliză 
  

la 25 lunie. 1915 ur 

„trece Dunărea în Bul- 

garia prin '3_ puncie, 

la Bechet-Rahova cu. |: 

vase, la. Corabia-Mă- - 

„gura pe pod militar. 

nu-Măgurele-Nicopole 
pe pod: improvizat cu 
şlepuri. * - - 
La 2 lulie 1915, pon-.. 

tonierii români . care 
„se aflau la Corabia 

compus din pontoane.     

  

  
  metalice, primiră .or- “>> Ea 

din să. înceapă con- ' Colonelul Constantin (Gusti) Demetriad 
struirea podului, mMi--: Otiţer de Geniu care a construit cele două poduri şi 

Areul de triumf 

liar. Sa ps - 
"La ora 7 dim. începu să se construiască porţeia de cup 

în axul podului pe malul românesc, vre-o 200 metri mai la 
'vale de axul podului militar: din 1877. 

2.50 după umiazi, podul militar în lungime de 1450 metri 
“a fost gata. Lăţimea Dunărei era de 1400 metri. 

A. 5. Re Principele Ferdinand, Generalisim al armatei, 
trecu podul umbrit de: drapelul Ponionierilor şi păşi pe 
malu? bulgar. În ziua de 3 Iulie 1915 sosi M. S. Regele Carol 

și trecu” podul în automobil Şi asistând apoi la trecerea 

Elementele podului militar. erau compuse din portiţe 
"formate din pontoane legate împreună formând o parte de 

- pod de 58 meiri lungime. Aceste portițe erau aduse la axul . 
- podului de remorchere și legate unele de altele şi la ora
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trupelor: române în Bulgaria. Trupele române treceau cân. - „iând şi jucând cu o voioşie şi un avânt nemai pomenit. După „trecerea trupelor române în Bulgaria, venind apele mari şi Dunărea revărsându-se, amândouă capetele podului militar dela. Corabia au fost inundate. - La 1 August 1915 se primi ordin ca podul. militar Co- rabia să fie transportat 'la Zimnicea. La 2 August 1915 se 

  

        
      x 4 

e sub ' care au irecut armatele Române când 
Arcul de triumi p | r 

sau întors din Bulgaria 

desfăcu podul de pontonieri şi fu transportat cu - remok-. 
chere cate duceau 2—5 portițe cu 'pontonieri şi în 'seara 
de 2 August. 1915 portițele- sosiră la Zimnicea. : Lăţimea 
'Dunărei aci era de 800 metri, strânsă între cheiul portului 
românesc dela: Zimnicea şi cheiul portului bulgăresc de: la 

. 

P+
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Şiştov. Construcţia podului 'dela Zimnicea începu. imediat și 
fu terminat în 4 ore. La 15 August 1915 începură trupele 
românești să se întoarcă în țară, după ce, ajunseseră în - 

preajma Sofiei, capitala Bulgariei. . 
M. S. Regele Carol sosi. la- Zimnicea și asistă, pe o ploae 

torențială la reîntoarcerea primelor trupe româneşti. Tru- 
pele. românești trecură sub un are de triumt făcut din lopeţi 

„de pontonieri,. având înseripţia : : „Bine aţi venit făuritorii 

păcei”. Trupele româneşti păşiau cu mândrie „pe pod Şi 

mulţi din ei sărutau pământul românesc când ajungeau. 
Intervenţia României fu încununată de succes. “Prin 

tractatul de pace din București 1915, se stabili o nouă stare 
de lucruri în Balcani, împărțind aproape întreg teritoriul 
european al Turciei între cele patru ţări creștine. 

României îi aduse o răsplată materială și morală. Ro- 
mânia își mări cu o făşie teritoriul său la sud de Dobrogea; 
asigurându-i o frontieră meridională. Această. fâşie era lo- - 
cuită în majoritate de Turci şi cuprindea localităţi ca Tur- 
tucaia care este aproape românească şi avea din. vechime 
legături cu România: 

Tr
 

România a fost ajutată în această campanie de Rusia - 
Germania 'şi Frania. Pentru întâia oară Rusia a lost după 
1878 alături de România. | i 

Austria a fost singura -putere europeană care a ieșii 
nemulțumită şi prestigiul ei a ieșit micşorat. Ea luase pe 
faţă parte Bulgariei şi numai intervenirei Germaniei avu 
România mână liberă: în această campanie. i 

Rezultatul acestei campanii fu că România se depărtă 
de aliata ei Ausiria şi începu a se alătura de politica Ru- 

'siei și a Franţei” . 

. | | Colonel C. G. Demetriade 
Fost Comandant a! Pontonierilor în 1913 şi făuritorul podului 

militar dela Corabia și Zimnicea



"Din amintirile mele | 69 

ge 
VIZITA IMPARATULUI NICOLAE II- lea, LA CURTEA 

REGALA ROMANA. 

"La anul 1914, Inapăratul, autocrat al tuturor Rusiilor, a 
întors vizita Regelui Carol al României. .' : 

| Poate, pentru mai marea siguranţă, lonpăzatul Nicolae | 
a preferat ca întâlnirea cu Regele nostru să aibă loc 'la 
“Constanţa ; Nicolae a sosit cu toată familia pe:un Quirasat: 
„acompaniat de mai: multe 'vase de războiu. Primirea sa .- 

făcut în port, în pavilionul Reginei Flisabetha. .. 
- Parada militară a avut loc pe Bulevardul - Carol, la 

marginea Mărei. Pe piaţa portului era așezat Regimentul . “ 
de Cavalerie, sub comânda colonelului Herescu, care cel 
-dintâiu a trecut Dunărea pe Podul construit pe vase, la : 
“Corabia. , 

Pe când Regele ducea pe Impăirat la locul unde: era 
:să primească defilarea armatei, a oprit automobilul în faţa 
"Regimentului, a spus împăratului că acesta era Regimentul 
care, cel dintâiu; a trecut-pe pământul bulgar la 1915. şi 
a rugat pe împărat să binevoiască a accepia ca Regimentul 
şă poarte. numele Majestăţei Sale și el să fie comandantul 

- Regimentului. Parada a fost impozantă; Regele- Carol în 
fruntea armatei a trecut în faţa Împăratului, 'a dat salutul 
reglementar, s'a aşezat la. dreapta Împăratului şi: i-a dat 
:explicaţii în tot timpul defilărei întresei coloane. A fost * 
«de. remareat.că Impărăteasa nu a asistat la paradă şi a pre”, 
“textat că fiind foarte nervoasă, o supăra sgomotul muzi- 
„cilor militare. . 

După paradă, 'seara a fost un mare "Danchet la « care 
Regele Carol a ţinut un discurs bine simţit. a urat Impă- 
zatului bună venire pe pământul României, la care, Impă- 
ratul Nicolae a linut un discurs foarte elogios la adresa 
Regelui și a închinat „pentru prosperitatea și fericirea 
României. | | 

A doua zi, până în ziuă, estadra, rusă a luat . drumul 
-către Odessa. > 

Vizita oficială a lui Nicolae Il-a a fost răspunsul la 
vizita pe care Regele Carol o făcuse curței Imperiale la Pe-
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i contrale, ți ără ă mari împăr eparau de cele 'dou grave ce se pr 
/ Carl urmăreau. noul cuceriri. 
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RAZBOIUL CEL MARE 
- | = 1914—1918 

- Acest războiu, măcel al 'omenirei; a fost mult pregătit 
«de nesăţioasa Germanie. Poporul german avea o mare ură, 
seculară, conira Franţei, pentru că în diplomaţia umanita- 
ristă Franţa a avut totdeauna o consideraţie deosebită: în 

| politică, Poporul francez este afabil, este 'mai umanitar, nu 
are tendință de rapacitate, este delicat şi la maniere:şi la 
vorbire, este un popor-cioplit, lustruit, înti'un cuvânt, este 
un popor, din natura lui'civilizat. Limba franceză este dulce 

“și plăcută la vorbire, ceia ce a făcut-că ea a devenit limba . 
diplomatică, Germanii sunt culți foriai prin muncă brută EI 
cu toată cultura lor, după trecere de mii de ani-mai păs- 

"trează încă grosieritatea teutonilor : ei au tendinţe barbare 
și aceasta au: dovedit-o și în ultimul războiu, pentru că, şi 
cu această ocazie, s'au purtat cu oanienii şi oraşele, satele, 
cu lucrurile de artă, cum se purtau Teutonii în timpul răz- 
'boaielor Împăratului Cesâr, când a cucerit Galia, 

Teutonii aveau deviza că, pe:unde vor trece ei să nu 
„rămână de.cât pământul negru şi nici un om să nu fie cru- 
“at; tot aşa a fost şi în războiul trecut căci ei ziceau 'ca . 
totul să fie distrus, pe unde vor irece ; prin urmare, cum 
“voesc ei să fie iubiţi şi dovada este că Germanii au indis- 

„pus pe toată lumea, aşa că 52 de state de pe glob, s'au 
ridicat contra lor. De a o 

Dorinţa Germanilor era să distrugă .pe: Franţa şi pe 
urmă, prin' forța brutală să domnească asupra lumei în- 
tregi şi să introducă limba germană „ca limbă diplomatică. 
Pe când Germanii se preparau'pe ascuns, celelalte state, 
încrezătoare în sinceritatea lor, stau indiferente, Germanii 
se pregăteau: să le surprindă buna credinţă; înărmau tot 
poporul.: grămădeau muniții. vapoare 'puiernice, aeroplane,. 
zepeline şi gaze asfixiante cu cari să -dea "lovitura... cea 
mare Franjei. Ei acaparase Italia : de Englitera erau siguri 
că, fiind nepregătită, nu puiea să intre în luptă.. De Rusia 
“erau încredinţaţi . că ea era împănată "în toate admnistra- 
țiile şi în armată, de germani, că spionii mișunau ca -muștele 
peste tot, aşa că. la cel dintâiu semnal revoluția avea să
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isbuenească chiar în mijlocul luptelor. Curtea imperială, 

mai toată, de la Impărăteasă până la: cel din urmă servitor, 

erau germani, încât germanii erau "stăpâni pe totul ca la 

ei acasă şi, ceia ce se pregătise, sa și întâmplat. In armată 

comandanții. și tot statul-major erau germani și comunicau 

statului-major german toate dispoziţiile luate de armata 

rusă și armata noastră. 

Germania mai avea gata de atac și o. marină formida- 

bilă, iar pentru luptele în aer avea aeroplane, zepeline şi 

gaze asfixiante pe cari nu o egala nici una dintre puterile 

inamice. Arme avea la începutul războiului 40.000 tunuri 

şi. 12.000.000 puşti de rezervă, iar soldaţii bine armaţi şi 

echipați, au fost 7.000.000, cari au pornit la luptă. Planul 

lor de războiu a fost cunoscut de toți germanii, așa că 

mai mulți autori germani au scris volume, prin cari arătau 

cum aveau să meargă. La anul 1911, Generalul von. Ber-. 
nardi a destris totul şi a spus că drumul cel mai scurt 
pentru a ajunge la Paris, era să treacă peste Belgia. Pro- 
fesorul Tanenberg, la 1912, a publicat un volum, prin care 
arăta acelaş lucru; el a mai adăogat şi care era proiectul 
de cucerire ale germanilor, era ceva monstruos, care a 
speriat toată lumea şi a făcut ca toate Continentele să se 
revolte și să se ridice: ca! un singur om contra vandalilor. 
Tanenberg, arăta prin hărți geografice ce doreau să ia 
germanii de la ţările învinse. De la Franţa să ia toată par- 
tea de nord compusă din 12 depari tamente 'şi toţi locuitorii 
francezi în termen de un an să părăsească totul în fa- 

- vorul unor colonizări germane, să îi ia toată marina de 

7 

războiu, să ia toate coloniile, afară de Algeria, să îi impună 
o despăgubire. de războiu imensă, ca să nu poată plăti în 
termen de una sută de ani și în tot timpul acesta să fie 
„ocupată de o armată numeroasă tot pe socoteala Franţei. 
Să ia mare parte din America de Sud şi din Asia, fără ca 
Franţa şi Englitera să se opună. Acestea erau dorinţele . 
germanilor înainte de războiu, crezând că acesta se va 

termina repede. Doamne !, ce ar fi cerut germanii dacă 
erau biruitori ? Era să fie dezastrul lumii. 

Afară de aceste exagerate pretenții, în interiorul Ger- 
maniei, aveau să gonească în termen de cinci ani pe toţi 

slavii şi chiar îndată după războiu le-ar fi fost oprit cu 
totul de a mai vorbi în limba lor maternă, chiar în familie 

[e Ste ” . - . 4
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şi prevedeau pedepse foarte grave, când sar Îi dovedit că 
locuitorii slavi nu Sar fi supus. - 

Când s'a atras atenţiunea germanilor, cum că exista 
un tratat încă de pe la 1830, prin care se garantă integri- 
tatea și neutralitatea Belgiei și în capul iscăliturilor era 
a Germaniei, Cancelarul Bethmann Holweg, a declarat că 
toate tratatele sunt foi de hârtie pentru alte usage. 

Austria, şireată cum a' fost totdeauna, . supranumită 
„Vulpe vicleană”, adunând, petec cu petec din ţările ve- 
cine; âjunsese odată cea mai puternică Impărăţie; ea ocupa 
a treia parte din toată Europa. După ce a fost ajutată de 
Polonia, sub regele Stanislas și de Bohemia,: sub regele 
Carol IV, scăpată de urgia turcească, ea, şireata, a ocupat 
Bohemia și a luai a treia parte din Polonia şi a fost tot ne- 
sătulă, a luat și de la noi, tot prin şiretenie, Bucovina şi 
a ocupat și ce'e cinei judeţe ale Olteniei și tot nesătulă a 
fost. Ea pusese ochii pe Serbia, care îi sta în cale ca să 

meargă cel puţin până la marea Egec. Ii purta sâmbetele, 
„a doar va găsi o ocazie favorabilă. Intâmplarea a făcut 
„ca Franiz Ferdinand, moștenitorul prezumtiv al lui 
Frantz losif, să fie asasinat de un desmetie fanatic la Sara- 
jevo, şi mare a fost bucuria austriacilor că li s'a îndeplinit 

„visul. Aceasta a fost ocazia cea mai bună a Germaniei, aliata 
Austro-Ungariei să o îndemne, să o încurajeze ca să atace 
Serbia, știind bine că prin declararea de războiu contra 
Serbiei, aceasta avea să dea loc la'o încurcătură din care 

"era sigură că ea va profita. Serbia atacată de Austro-Un- 
garia, Rusia i-a luat apărarea și. a declarat războiu Aus- 
iro-Ungariei. Franţa, care era aliata Rusiei a urmat-o şi 
atunci, Germania, care nu aştepta decât intrarea Franţei 
în acţiune i-a declarati acesteia războiu, și a pornit cu pu- 
teri formidabile, trecând peste Belgia ca să ajungă mai 
repede la Paris, înainte ca Franţa să aibă timp să fie pre- 
gătită. In: Belgia, Germanii a întâmpinat o rezistență pu- 
„ternică, în timp de trei săptămâni, până ce Franţa şi-a : 
concentrat armatele și a ieșit în calea Germanilor pe 
Marna, la 30 kilometri de Paris; Acolo a fost o luptă crân- 
cenă, germanii au fost bătuţi. Armatele germane cu 'ale: 
aliaţilor lor, se grămădeau din ce în ce mai mult, pentru o 
luptă decisivă. Aceasta fiind o ameninţare de mare temere, 

- guvernul nostru a luat, hotărîrea definitivă să intre în ac- 

.
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ţiune și a declarat războiu Austro-Ungariei în ziua de 14 

spre 15 August, iar noaptea au şi trecut armatele noastre 

peste Carpaţi.' Austro-Ungaria fiind ocupată pe alte fron- 

turi, nu se putea apăra, așa încât Germania a. fost nevoită. 

să retragă depe “frontul francez două milioane din luptă- 

- torii ei şi i-a trimis, sub comanda Mareşalului Makensen, 

contra noastră, Cu chipul acesta armata germană sa slă- 

bit pe frontul francez,- iar Englezii venind în ajutorul 

Franţei îşi măreau din zi în zi armata, aducând și din Co- 
lonii., Fabricile de muniţiuni şi echipamente, au avut timp. 
a mări producțiunea lor, fabricând aeroplane şi: gaze as-. 

"fixiante. așa că Franţa a putut să opună o puternică re. 

zistență, până ce Englitera şi-a format o armată numeroasă. 
Italia a.găsit un pretext serios pentru a se retrage din 

alianța “cu cele două puteri şi a profitat de ocazie, pentru 
a-şi revendica drepturile usupra provinciilor ocupate 'de 
Austria şi a făcut declaraţie de războiu intrând în acţiunc. 

 Statele-Unite americane; văzând pericolul ce ameninţa 
omenirea, a declarat şi ea războiu. Germaniei şi a pornit cu: 

toată puterea armată băgând groaza în toată armata ger- 

mano-austriacă. 

Germania ademenise pe - Bulgaria, “dându-i bani şi, 
după ce vor. birui să le dea şi toată Dobrogea, mare barice: 

„de teritoriu din Serbia, Macedonia și alte multe avantaje. 
Armatele. aliate, germane, austriace, ungare, bulgare: 

şi turce, au năvălit asupra noastră cu puteri de cinci ori 

mai. mari, cu soldaţi hârşiţi în lupte și cu arme mult mai 
"perfecţionate, ca ale' noastre. Armata noasiră a opus o re- 
„zistență vrednică de laudă au făcut o, retragere onorabilă și 

s'a întărit în Moldova, unde a,dat lovituri. teribile şi, dacă 
nu ar fi isbucnit revoluţia în Rusia și marea debandadă în 
armata, ei, armatele aliate Germaniei ar fi fost învinse în 
câteva zile şi frontul lui Makensen ar fi dispărut. 

După patru ani de lupte crâncene, neîntrerupte, ar- 
matele aliaţilor: centrali sau obosit, locuitorii statelor ger-: 
mane, austro-ungare și bulgare nu. mai: puteau “suporta 
greutatea războiului. În Germania sa declarat revoluţia. 

iar în Bulgaria. debandada în armată, așa că divizii: întregi 
sau predat armatei franceze de la Salonic. În armata aus-- 
triacă, soldaţii” din toate provinciile au dezertat la ina-. 
mic. Armata germană pe frontul francez a cerut Armistijiu.  



Împăratul. Wilhelm IL ap 
"+ “Olanda, unde este și până 
că acolo Îi vor puirezi oas 
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ărăsit armatele lui, fugind în - 
acuma sub pază sigură, și cred 

ele. Cu aceasta s'a terminat ce] "amai mare măcel omenesc, pregătit de acest Împărat am- „Dilios și rapace:! 
"Patru mari Impărăţii : 

-cată de zahăr întrun pahar 
micile state, cari secole âu 

România, sub Regele Ferdinand și Regina Maria, sa „reconstituit în limitele Daciei, şi toți Românii la un.loc,:ea niște buni Fra 

Germania, Austro-Ungaria, Ru- sia și Turcia, au dispărut din Europa, topindu-se ca o bu- 
cu apă. In. locul lor s'au refăcut 
suferit sub opresiunea. cea mai - nedreaptă din partea acestor Impărăţii. i 

sau adunat 
ți ce sunt. 

ŞI > 
A „MOARTEA REGELUI CAROL | Sa e 

"Regele Carol: | a fost „toată. viaţa lui un om înțelept „Şi de o sobrietăte aproape unică în felul ci. El nu a abuzat de nimic, el nu fuma, - 'nu”bea alcoolice decât absolut " foarte puţin, mânca usemenea puţin şi bucate simplu pre- parate, el prefera: laptele, 
toate acestea a suferit foarte mult. Timp de 25 ani a avut 

» nu știu pentru ce medicii, nu. 

dureri foarte violente, dar 

mai cu seămă iaurtul, -şi cu 

au putui determina adevirata cauză a suferințelor lui Ca- -rol. Pe lângă unii, dintre cei reputați medici din țară, Re-. „gele Carol a consultat și eminenţi profesori din străinătate 
făcut diagnosticele cele mai în-. 

„Şi cu toate acestea tâţi au 
cricate și i-au făcut tratamentul cu 'totul pentru alte afee- “iuni de care Regele Carol nu suferea. O împrejurare ne- * snorocită a făcut ca doctorul 'Theodori să aibă un accident „. de ascensor în Castelul de la Sinaia. Curtea Regală, într'un "acces. de dureri violente, a chemat pe doctorul! Mamulea, 

* 

“medicul. Spitalului. din Sinaia, ca 'el să determine cum că, „- Regele Carol suferea de col ici repetate, cauzate de calculele “(petrile) 'la ficat; lucru pe care.atâţia imedici şi reputați profesori nu au fost capabili, să diagniosticeze. '. Această * . . 

«descoperire a doctorului A 
„* Columb.- Ce a determinat 

7 

amulea a fost ca şi cu oul lui - 
formarea petrilor în ficatul lui 
7
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Carol, omul cel regulat în mersul. vieţei sale, nu:se poate 

explica cu siguranţă; cum nu. se poate preciza la toţi su- 

ferinzii de asemenea afecţiuni.. Negreșşit că sunt anumite 
dispoziţii, provocate de împrejurările prin cari unele per- 
soane sunt mai mult predispuse ca alie'e. Una din cauzele 

Z- IN . 

  
Si Ma Su Regele Carol 1 

pimcipale este Arthritismul, fie moștenit, fie produs de: 
traiul pe care îl duce o persoană prin excesele. de mâncări 
prea suculente, de felurite bucate preparate prea picante 
şi cu carne de animale sălbatice (carne neagră) și băuturi - 
multe și variate alcoolice și abuzul de fumai de tutun. Re- 
gele Carol nu a dus o asemenea viață destrăbălată, prin 
urmare “trebuie să ne gândim mai mult la efectele rele ale 
“climei umede la care Regele Carol a fost expus în lunga 

 



E 

sa: viață în umezeala de la Sinaia. Intr'una din zile, când. 
"am fost la dejun-la Castel;'am atras atenţiunea Majestăţilor, 
Regelui! şi Regina Elisabetha,. cum că ar fi fost în interesul ” 
sinătății lor ca toamna să petreacă timpul într'o regiune 
iscătă şi caldă. - 

Cu cât suferințele Regelui Carol deveneau mai! supă- 
rătoare, cu atât el își exagera regimul de sobrietate şi slă- 
bea din zi în zi. Pe de altă parte tratamentul cu calmante de 
morfină îi luau şi puţinul apetit ce mai avea, așa încât în- 
cetul cu încetul pierdea din viața lui. Afară de aceasta 
munca excesivă ce trebuia să ducă cu scrierea memoriilor 
sale, cu afacerile familiare și. preocupările politice şi” ad- : 
ministrative, se adăogau şi agravau reaua stare a sănătăţei 
sale. Peste toate a venit războiul; Regele Carol se angajase: 
în alianța cu puterile centrale și el, om de caracter, nu mai 

„putea da îndărăt şi, cum era complect asigurat că Germania 
nu putea fi învinsă de nici o putere armată a lumei, el cre- 

„dea că, pentru a face bine României. irebuia să meargă în! 
războiu cu puterile centrale... Dar Carol nici odată nu şi-a 

"spus gândul lui, care ar fi fost. folosul ce ar fi rezultat 
pentru noi, dacă era să meargă într'un așa de crâncen răsboi 
și dacă armata noastră ar fi-intrat alături de Austria şi 

„ Germania. Credinţa generală a fost că, dacă ar fi în-. 
vins centralii sau ar fi fost învinși, și întrun caz și 
într'altul, noi am fi pierdut totul, pentru că, desigur, nici 
Germania, nici Austria nu ne-ar. fi luat apărarea, mai. 
cu. seamă contra celor mai mari dușmani, Ungaria şi Bul-. . 

 garia. Austria nu ne-ar fi dat Bucovina şi, în cazul cel mai: 
_bun, dacă ne-ar fi dat Basarabia dela Muscali, am fi: avut 

în spatele nostru puterea formidabilă a Rusiei care ne-ar 
fi amenințat în permanenţă. Credinţa, de sigur, a tutulor a: 
fost și este cum că, Carol ar fi mers.cu: centralii numai 

"pentru că luase” angajamentul fără a avea nici o promisiune, 
fie chiar dacă ar fi fost ca o trâgere pe sfoară.- 

“Când Regele Carol a simțit. că oamenii noștri politici, 
cari cunoşteau dorinţele poporului, i-au spus că noi, sub nici 
un cuvânt nu putem merge decât cu Antanta, compusă din” 
alianța dintre Franţa, Anglia și Rusiă, cu :speranţa că va 
veni şi Italia, cu toate că ea era aliată cu Germania și Au, 
'stria, dar interesele ei fiind cu: totul opuse celor două mari 

Din amintirile mele TI 
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puteri, aliatele sate, trebuia mai t 

po 

7 
2 

ârziu sau mai de vreme;. să se despartă de ele, ceia ce sa și întâmplat, pentru că Italia a profitat de pretextul că Austria a declarat războiu | „Serbiei, fără ca ca să fie pusă în cunoștință. Regele Carol trebuia să ia altă holărîre şi pe cea mai.bună pe. care. 0: găsise, a, fost ca să abdice şi să părăsească țara pentru tot- deauna, împreună cu toată familia. Principesa Maria, plină 
de curagiu, s'a opus şi'a luat asupra sa toată greutatea .si- duaţiunei, având încredere în Dumnezeu Şi în puterea şi 

“iubirea poporului, peste care avea să domnească şi a mers 
cu Dumnezeu înainte, pentru. că știa că avea. deviza : Nihil 

“sine, Deo, ori şi ce sar întâmpla, căci Ea nu putea .părăsi - 
„+ un popor pe care îl iubea și care O adora. : 

_ Situaţia hui Carol a devenit din zi în zi mai îngrijitoare 
- Şi în noaptea de 27 spre 28 Septembrie 1914, Regele Carol - 
și-a dat ultima răsuflare pe pământul . sfânt al României," 

“înainte ca el să fi avut fericirea ao vedea mărită. Moartea . 
Regelui Carol a fost ca un trăznet și toată țara a luat parte 
la doliul general. Corpul lui neînsuflețit a fost îngropat în: 

își pregătise locașul de veci. a Sa a: 

MOARTEA LUI 
“N. FILIPESCU 

:” Biserica cea mare a: Mânăstirii, Curtea de: Argeş, unde el 

  

1. 

Nicolae. Filipescu 

a fost foarte inteli-.. 
sent şi de-o activi-: 
tate și îndrăzneală 
“surprinzătoare. El 

.. avea -un. tempera- 
ment” impulsiv şi nu 
se da: înapoi ! nici 
prin lupta corpora= 

"1ă, nici prin scrieri- : 

le lui. El ataca fără . 
cruţare pe adversari 
fără a se teme că va 
fi învins şi pe o cale 

Nicolae Filipescu: Si și pe alta. El.a do-. 
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vedii prin activitatea lui politică, că avea o îndatorire pa- 
- triotică. extraordinară. A făcut mari . sacrificii şi de avere 

şi de sănătate și este foarte de regretat'că Nicu Filipescu nu. 
a trăit să. vadă şi el constituită România cea Mare. 

N. Filipescu a murit de o nephrită gravă, după o: gripă 
infecjioasă. Țara întreagă regretă: moartea lui aşa de tim- 
purie Şi istoria imparțială, va arăta că Nicu Filipescu a fost 
un “mare om politic, E . 

sri 

- PROCLAMAREA ŞI INCORONAREA REGELUI 

FERDINAND Da 
T 

După încetarea din viaţă a Regelui Carol; Camerile au. . . 

    

  

    
      e 

Da Sta a. apă 

  

  

| Regina Maria - e „Regele Ferdinand 1 

fost convocate î în Congres, conform Cosiituției și au pro: 
„clamat pe Prinţul Ferdinand; de .Rege constituțional al Ro: . 
mâniei, 'sub numele de : Ferdinand L.: , 

| După: proclamarea - lui Ferdinand, de Rege, sau făcut 
toate preparativele și. Incoronarea sa terminat. în cetatea 

Alba-Iulia, | , | ae m
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| $ 18 | ă 
“MOARTEA LUI TAKE IONESCU - 

Take lonescu a fost fiul lui Ghiţă şi: Frosa Ion, -unul dintre negustorii din Giurgiu și, după cum spunea. el, tatăl 
său era originar din :Macedonia. Vicisitudinile comerțului 

a | au silit pe Ghiţă Ion să 
3 E ee abandoneze comerțul de 

„care se ocupa, şi de acord. 
cu nevasta lui, au înce- 
put să ia altă direcţie de 
activitate. Pe atunci, una | 
dintre 'cele mai produc- 
tive era întreprinderea 
axizelor la orașe. Hoţiile _ 
și furtișagurile ce se fă- 
ceau în paguba comune- 
lor urbane, produceau 

„un venit mic comunelor, 
“așa în cât, când se dau 
axizele în întreprindere, 
prin licitaţie; se avea în 

i - „vedere venitul cel mic, în Ei iii iaca az cât axizarii antreprenori, 
mituiau pe funcționarii 

| | „. primăriilor cari la rân- 
dul lor, închideau ochii și chiar dau mână de ajutor în- - treprinzătorilor. “ o | o 
„Așa mergând lucrurile și funcţionarii și antreprenorii | erau mulţumiţi, iar comunelor se. lăsa ce treceâ printre de- „getele unora" şi altora. Acesta cra obiceiul țărei pentru că “altfel pe cale corectă, un om cinstit şi nepriceput murea de foame. Ghiţă și Frosa Ion au avut luate în exploatare axizele Craiovei şi a Ploeștilor, poaie chiar a orașului Giur- giu. Din aceste axize-ei au agonisit o frumoasă avere cu care au putut da creștere şi învățătură copiilor lor. Dintre 

cei patru fii ai lui Ghiţă şi Frosa Ion. a fost Dimitrie, mân- 
gâiat Take, Acesta de mic a dovedit o inteligenţă superi- 

oară. El a trecut liceul Sf. Sava, .cu' laude ; a fost trimis la Paris, unde a trecut licenţa și doctoratul în drept cu un 

  
  

             

  

    
  

“Take Ionescu 

: 4 u . succes strălucitor.
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„Când Take Ionescu s'a întors în fară, ca toţi tinerii, en- 
“tuziasmaț. de ideile politice de : Dreptate, Egalitate şi Fra- 
ternitate, din Franţa, s'a alipit.de partidul liberal. Această. 
situaţie nu a ţinut mult, pentru că Take nimerise un. timp 
nefavorabil. Era pe la 1884, pe atunci, pe când guvernul li: 
„beral, după 'o guvernare prea lungă, indispusese pe foarte 
mulţi contra guvernului lui Ion C. Brătianu. Take cu prie- 
tenii lui, au părăsit pe liberali și au intrat foarte dârji în 
“opoziţie. Take Ionescu, prin cunoștințele lui de om învăţat, 
înzestrat de o inteligenţă superioară, cu un dar de vorbire, 
prin care captiva auditorul, stăpân pe o argumentaţie plină 
de logică, simpatic la 'vedere și la vorbire, i-a ieșit îndată 
“supranumele de :' Guriţă 'de aur, şi-a făcut drum în. poli- 
dică, aşa că a devenit unul dintre cei mai reduiabili adver- 
'sari ai guvernului Brătianu. După căderea guvernului |i- 
'beral la 1888, Take Ionescu a intrat în politica activă cu 
toată puterea. Când guvernul Junimist prezidat de Toderiţă 
Rosetti, Take a intrat în guvernul Catargiu. 

„Cu toate că Take Ionescu avea foarte multe 'câlităţi,. a 
-avut a lupta, pentru că el era apreciat, dar poate temut că 
“făcea umbră multora, ei îl urau și pretextau că el avea o 
origină obscură; așa că a fost un timp când s'au coalizat 
„contra lui liberalii, conservatorii și Junimiștii și căutau pe 
„toate căile și prin toate mijloacele drepte ori nu, pentru -a 
găsi ceva prin care să îl compromită așa ca el să nu mai- 
aibă curajul a ridica capul. Din toaie i s'a găsit un mare 
cap de acuzaţie şi cu aceasta au crezut că el era compromis. . 
'Ce se întâmplase ? Take a fost avocatul lui Moki Fischer, 
vestit evreu bogat din Moldova şi cum la. 1888, în luptele 
politice lipseau bani pentru propagandă, Moki Fischer a: 
-dat personal lui Take Ionescu suma: de 20.000 lei cu cari să 
plătească cheltuelile întrunirilor politice, ținute contra gu- - : 
vernului. Take Ionescu a' fost de î6.ori ministru la. di- 
ferite departamente și eu nu am aflat nici odată căi sar 
“fi dovedit vre-o incorectitudine. Este adevărat că Take, câte 
odată da bani, ca ministru, dar îi da fraţilor din Ardeal să 

„>. ajute ziarele de propagandă, să'ajute şcolile şi bisericile: 
„care erau persecutate de Unguri. El da 'şi ajutor Româ- 

. t . p- Li . . . - . = nilor Macedoneni, tot pentru școli şi biserici, pentru că 
„ei erau nedreptăţiţi de turci şi de greci.. - 

+ 
9



ra 
82 Dr. C. D. Severeanu 

“Take lonescu, prin marile lui calităţi, capiivase” şi. pe. 
" marii oameni politici ai Europei, încât .a fost [totdeauna 

„ considerat diplomati de 'valoare. Cu ocazia marelui războiă 
"trecut, a dovedit patriotism și multă abilitate politică. Este: 
foarte mult de regretat că luptele politice : au înăsprit rela- - 
jiile dintre Take şi Ionel Brătianu, căci, dăcă ei ar îi fost 
de acord, lucrând î împreună la Congresul de pace, poate că 

_am fi avut mult mai multe avantaje. Take fiind înlăturat, 
„a avut și el ca noi ioţi. marea mâhnire de a vedea că marii 
“oameni politici ai lumei 'au uitat să iscălească nişte: 
angajamente luaie, ca' să intrăm în războiu contra centrali- - 

„lor. Odată consumată nedreptatea ce ni se făcuse, Take lo-- 
| nescu s'a dus în străinătate să mai uile marea lui mâhnire. 

Take a plecat, pentru a se odihni în Italia și în special la - 
Neapoli. Acolo Take şi-a găsit moartea. Se spunea că a 
„mâncat stridii şi s'a infectat prin acestea de microbul fe- 
brei typhoide; deseris de „profesorul Lefler. 

- Părerea-a fosi că Take avea supuraţie şi o colecție undeva: 
| dar nu se vedea nici un semn precis unde era. puroiul, aşa 
încât nu sa putut! face nici o “intervenţie. ] Nenordcirea fă- . 

„euse că un cuib de microbi se, opriseră în cavitatea pieptu- 
lui tocmai sus, lângă: coloana ve eriebrală,-prin dreptul coas-: 
telor 2—4. Numai autopsia a arătat unde! a fost adunat pu- 

- roiul, care. a omorât: pe unul dintre cei mai mari fii ai Ro- 
mâniei. - 

  

sW9 
MOARTEA REGINEI 
“ ELISABETHA,. 
“Nu a irecut mult, după. 
moartea Regelui Carol, la. 
anul. 1916, Regina Elisa- 
-beta a căpătat o gripă in- 

" fecţioasă, car€ s'a: compli- 
cat: de o pneumonie gravă, 

şi a murit. . Ea a fost 

mormântată în biserica 

"cea mare de la Curica de. 
Argeş, alături de: soțul “ei, 

fostul Rege Carol şi fiica Di 
sa iubită Principesa - Regina Elisabeta 
Maria... - |     
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- Această situaţie, pentru Alexandru Marghiloman, a fost 
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Cu aceasta's'a stins cea 'mai sfântă familie, care, pen-_ 
tru România a fost una dinire cele mai mari şi a lăsat un 

doliu general. Ai Ie | sa 

N s2 o 
“MOARTEA LUI ALEXANDRU MARGHILOMAN 

Alexandru Marghiloman a fost un om a politic. Dela în- 
sceput, ela intrat în viaţa publică, după ce-și făcuse” studiile 
de drept la Paris. EL a primit, să intre în magistratură și 
după aceea și-a luat cariera de advocat, la Baroul din Bu E 

> 

„de 'scurtă durată, căci, mulţumită . temperamențului lui. de 
„ activitate şi ajutat: şi de mijloace pecuniare, a fost şi-el 
ca mulți tineri, atrași în vâlioarea politică. Din momentul 
acesta. „Alexandru. Marghiloman” a devenit-omul lumei .și 
numai așa s'a putut explica de ce; și lumea s'a ocupat, de 

sl, dela cate: trebuia să- primească laude, fără a se bucura * 
prea mult de ele, precum şi critici, pe care trebuia să le 
tolereze, fiind adesea juste, sau injuste. Ceea ce: s'a spus 
despre el în viaţă este ireaba istoriei să, le cearnă, să aleagă 
ce a fost drept sau nedrept. a 

> Inainte de a. începe războiul cel mare, cred că i Alexxain- 

4 

“ dru Marghiloman nu arata accentuată: înclinația lui către ., 
o parte sau alta a beligeranților: Poate că mai natural ar - 
fi fost ca el să încline către .partea unde era Franţa, căci 
așa ar fi'trebuit ca să fie acolo, unde erau toţi Românii. 

Dacă în: urmă Alexandru Marghiloman. s'a arătat mai 
favorabil: Puterilor: Centrale. cted că a făcut-o mai cu 
seamă din două. motive foarte puternice: Întâi, marea te- 
„mere de nesinceritatea Rusiei. care, în toațe cazurile, fie că 

- câştigam cu dânsa, fie că rămâneam neutri, pretenţiile ei 
ar fi fost aşa de mari, încât ar: fi impus o soluţie :rea 
pentru Orient şi inclusiv şi pentru noi. În al. doilea caz, 
presupun- că Alexandru .! Marghiloman a fost convins ca şi 
multă lime,.că puterea germană era formidabilă și că pu- 
terile cele trei contra ei. erau să fie învinse ; mai cu seamă
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cum se cunoştea dinainte starea culturală a germanilor ŞI. 
se spunea că ea'intră în luptă de odată cu şapte milioâne 
de soldaţi, cu o rezervă de douăsprezece milioane de puşti . 
şi patruzeci de mii de tunuri, pe lângă o enormă cantitate” 
de alte muniții. 

Afară de aceasta, nimeni nu putea să-și închipuie că 
Germania, pentru a merge mai repede asupra Parisului, 
avea să treacă peste Belgia şi nici Kaiserul nu ştia că bu- 
turug a mică răstoarnă carul cel mare. Dar, chiar dacă Sar 

- “i presupus drumul „ce 
  

  

  

avea să urmeze puterea 

formidabilă a  Germa- 

mica armată a Belgiei 

timp de trei săptămâni 

ce -Franța să-și poată a- 
duna armata, pentru -a 
opune rezistența de la 
Marna.. Cine . oare : şi-ar 

_fi putut închipui ca A- 

puterea ei contra Ger- 

manie! și încă cincizeci   
  

ca “un singur -om contra 

marelui. pericol ce ame- 
nința -lumea întreagă din partea. Germaniei. 
"Tot asemenea, la început, nu s'a știut dacă Italia avea: 

să fie'contra aliaţilor centrali. | | 
"Pe spinarea Germaniei se prepara şi greutatea de a: 

AL Marghiloman 

”. întreţine și armatele austriacă, turcă şi bulgară. Acestea 
toate: erau probleme grele de deslegat la început, și prin! 
urmare și Alexandru Marghiloman ca şi mulţi alţi oameni 
politici, se puteau înșela 'asupra aprecierilor și să-și facă. 
convingerea că numai mergând. în direcţia: politicei ger- 
mane, ar fi putut fi folositor tărei noastre. 

niei, iotuşi, era. foarte. 

cu greu a:presupune că 

avea să (ină în eșec în 

"- colosul Germaniei, până 

j . 

merica să vină cu toată „ 

de alice state să se ridice .. 

„7
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Cum au mers lucrurile, cum s'a întors roata norocului,-, 

“mulţi au găsit că Marghiloman * a greşit și i-au adus, cu' 
drept sau fără drept, felurite şi multe acuzaţii. 

Că Marghiloman a luat această direcţie, rămâne iarăş:. 
ca istoria imparţială să îl judece. 

| Să vedem acum dacă pentru ceeace a făcut Marghloman . 
. în timpul ocupaţiei, i se poate face vreo încriminare. Mai 

întâi de toate să presupunem că Marghiloman nu a luat: 
de la sine. puterea, el a fost şeful guvernului cu ştirea. Re- 
gelui și a guvernului dela laşi, ba încă, după cum am văzut: 

cu ocazia morţei lui Marghiloman s'a scris că a fost o în- 
jelegere între lon I. C. Brătianu şi el, ca unul, să urmeze: | 
politica germană şi altul pe cea: franceză, ca să poată face: 
ca pericolul pentru ţară să fie cât se putea mai Mic. 

„Pe când armaiele străine ocupau mare „părte a țărei;. 
Marghiloman, sub cuvânt că era amicul germanilor, „a 
căutat pe cât era posibil; să potolească furia unui vrăjmaş-: 

„așa de îndârjit contra noastră. o 

Am văzut pe Marghiloman în două rânduri şi îmi spu-- 
nea cât trebuia să lupte contra cerinţelor exagerate şi con-- 
iinue repetate. - 

EI era foarte amărât. și depunea | o activitate extra= - 
ordinară, ca să înfrâneze lăcomia armatelor străine, -care- 

_au mers până acolo, încât nu a putut să-și scape nici caii: 

lui de curse. El a putut să obțină dela Mackensen, ca acesta,- 
să dea ordine, ca armata turcă și bulgară să. fie .consem- 
nată numai într'o, mică parte a Capitalei şi supraveghiată 
ca să nu facă dezordine cum făcea la început. Tot Marghi- - 
loman a intervenit să nu ni se rechiziționeze tot ce aveam.- 

"În ce priveşte Tratatul . dela ' Buftea, precum și dacă. | 
„există ceva, acte pozitive, cum că Marghiloman ar fi lucrat: 

"cu precugetare conira intereselor ţării, îl va judeca istoria, . 
care să sperăm, că va fi.în totul imparțială. a 

Alexandru Marghiloman a fost o figură cu vază a Ro--- 
mâniei, el a fost corect în viața privată şi, cred, cinstit, în- 
viaţa publică. El a avut multe simpatii, ceeace sa dovedit” 
prin manifestaţia ce i-a făcut- -0 publicul, cu: ocazia Înmor- 

"mântării sale. e 
Dacă Alexandru Marghiloman nu ar fi fost așa de- 

ambițios și cu o.prea mare încredere în el însuși, ar fiz
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E: înțeles că steaua lui se întunecase, dacă “nu pentru! mult iimp, Sar fi retras din vâltoarea politică, până ce se mai _ potoleau animozităţile. Aceasta ar fi făcut, poate, ca si- “4uaţia lui politică 'să se refacă și cred că chiar boală, de. “care a murit; nu s'ar fi declarat sau ar fi venit: mai, târziu. 
7 

î “MOARTEA REGELUI FERDINAND | 
A 

e butura de o bună sănătate însă, 
„Regele Ferdinand s 

”* «lin împrejurări care nu s'au putut. preciza, Prinţul Ferdi- _mand, fiind la nişte manevre militare, se spune că ar fi "băut apă dintr'o fântână primitivă și a luat microbul febrei ” “iyphoide ; sa îmbolnăvit foarte : grav şi a fost'o zi când: . svonul-s'a dai în Capitală că Prinţul murise, şi,” dacă îmi La reamintesc se mai spunea că la “unele biserici s'au tras și clopotele. Din. norocire, Prinţul să însănătoșit. „ - Regele Ferdinand suferea de varice; el a avut şi: o hernie inguinală de câre a fost operat de profesorul Juvara. Mai târziu Regele avea! hoemoragii "repetate. Mult timp 'S'a crezut că era vorba de hoemorhoizi și când a fost exa- minat s'a dovedit că Regele Ferdinand, din nenorocire, avea “un neoplasm la partea de Jos a intestinului gros, boală prin! "ca însăși destul de gravă. Din cauză că afecțiunea a fost „. întârziată și ocupa o regiune a intestinului foarte . dificil. "de a-fi îngrijită, nici nu se-pulea-opera. |. - Aa „Aplicarea: Radiului îi doză masivă abia a putut: pre-! : lungi viaţa pacientului, dar care. tot din. împrejurarea că. - leziuriea ceru prea sus, prin urmare imposibil a se putea „vedea locul unde se aplica Radiul precum şi din cauză 'că ">. imfecţiunea se. generalizase, fara a pierdut pe marele Rege Ferdinand, acela care a luat parte la cel mai crâncen răz- boiu al lumei. Pierderea lui Ferdinand I a fost o mare lo- "vitură şi România cea mare își va reaminti totdeauna cu pietate și recunoștință de marele Rege Ferdinand I. . 
.



Ea „Din amintirile mele o “87. 
s 

22, Dia 

Ea FORMAREA REGENTEL 
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Regele Ferdinand, în mărea lui intelepciune. când sia: 
convins că nu mai era nici 0 speranţă ca să scape de teri- 
bila afecţiune de care era lovit, a luat toate dispoziţiile, așa: 
ca să asigure mersul normal: politic al ţării. Intre alte ho- 
tărîri, El a compus Regența, care avea să. conducă aface-- 
rile pe tot timpul minorităţei viitorului Rege _care va fi; 
proclamat: moștenitorul prezumptiv, principele Mihai. > 

“Regența a fost indicată. de Regele Ferdinand în per--. 
soana Patriarhului Miron Crisiea, Gheorghe Buzdugan, pri-. 

"--mul preşedinte al Inaltei Curţi,de Casaţie, și Principele Ni-. 
- colae, fiul cel: mai mic al Regelui Ferdinand: 

  

ni IN n sa 

PROCLAMAREA REGEL UI MIRAT L 
i 

Pentru „e 
zumpliv a: rcnunțai beneyol la. toate drepturile şi preroga- - 
tivele lui și a părăsit țara inopinat, după încetarea din viaţă. 
a marelui Rege Ferdinand |, Camerile legiuitoare au fost 
convocate” anume în Congres, conform cu Constituţia şi au 
proclamat î în anul 1928:pe Principele Mihaiu, Rege al- Ro-, 

„mâniei ; sub denumirea de : Mihaiu L Rege al României. 
a o 

Prinţul Carol, “fostul moştenitor i pre- a
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CUM A MURIT ION 1. C. BRATIANU 

Ion 1. C. Brătianu a fost totdeauna de o sănătate exce- 
lentă. și de odată s'a svonit că el era suferind, fără să se- 
bănuiască că era ceva așa grav ca să dea de îngrijit. 

  

o
.
 

  

        
    

A Ion | C. Brătianu 

* Medicii au crezut că Brătianu avea o simplă inflamație a. 
mucoasei gâtului şi aşa a. fost şi tratamentul. „Afecţiunea a 
fost foarte: înșelătoare, Simptome importante s'au ivit şi au: . 
anunțat că lucrurile deveneau din oră în oră mai alar-
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E . . :mante şi îngrijorau pe toată -lumea. Cercetările bacterio- logice au dovedit prezenţa. streptococului, microb de o pu- “tere paihogenică extra-ordinar de puternică. Se spunea că : diagnoza a fost cum că infecția era angina descrisă de pro- fesorul Ludwig, afecţiune” descrisă în pathologie ca una. :dintre cele mai grave. : | si , Sc a S'au întrebuințat toate tratamentele ' recomandate de - ştiinţă și nu au putut să biruiască puterea de inioxicaţie a . microbului. şi marele om politic al ţării a murit ca şi cel! „mai de rând om, pentru că microbul în formă de, lanţ atacă de o: potrivă pe cel de sus ca și pe cel de jos. România. „prin moartea lui Ion |. C. Brătianu a. pierdut încă “pe unul din fiii săi, cari “a luat parte la multe dintre cele mai în: semnate" evenimente politice, prin care a trecut ţara noas- iră ca să ajungă la mărirea ei. Ion ]. C. Brătianu a trăiat -să vadă uniţi pe toți Românii la un loc; aşa cum a. fost și -visul regretatului, său tată; Jon C. Brătianu. | 
- - - . ” -
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.c APIT OLUL a 

- DIN ISTORIA; VECHE A MOLD OVEI ŞIv VALARIEE 
INCEPUTUL DOMNIILOR STREINE. » 

ORIGINA LOR Mi 

Autorul acestui mic tratat, asupra istoriei principatelor: a . române, “Moldova Şi. Valahia. (Muntenia) a fost un francez .. cu numele de Carra. Era secretarul lui .. Vodă Grigore- Ghica, cel decapitat de Turci, pentru că a protestat contra | cedărei Bucovinei către Austria. Carta. era în: acelaș. timp: și dascălul copiilor lui „Vodă. “EI s'a îndeletnicit a scrie: - foarte pe: scurt o parte din istoria Principatelor, cu: studii „Şi. aprecieri asupra războaelor ce se petreceau pe aceste: - “pământuri, asupra stărei. populației şi -a Stărei ! economice. “Carra a dedicat această carte. Prințului: Louis de. Rohan, .- “umbasadorul Franţei pe lângă. Împăratul Austriei. + 
Din cartea publicată de Carra voiu extrage deocam-. dată: numai istoricul pe scurt al unora din familiile dom-- nitoare, așa cum sunt scrise de: autor. 

2 

s | 

* FAMILIA CANTEMIR 

In timpul lui Petru cel Mare, a: apărut familia Cante-. mir, . Constantin Cantemir, a fost cel dintâi din această ra- 

  

) Din „Histoire” de la Moldavie et dela Valachie-, „de "Carra. (Tipă-. rită Cu. cheltuiala ; „Societaţei Tipogratice“, ves 1771). . aa
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„mură, care a domnii în Moldova. Pe când domnea Petru 
„cel Mare, C. Cantemir a avut numai rangul de Sărdar 1) „iar la anul 1684 a fost numit Domnitor. . - 

„_ Acest Constantin Caniemir era supranumit și Bătrânul, 
„a domnit şapte ani și opt luni în Moldova. EL sa retras 
“în Polonia, unde a servit șaplesprezece ani în arniata po- 
loneză sub regii Ladislaw şi Casimir. După probele ce. a „+ dat, el a fost numit colonel, de către regele Casimir. După - încetarea războiului dintre Polonia și Suedia, C. Cantemir 

-sa alipit de Gheorghe Ghica, domn în Valahia, care l-a 
însărcinat cu șefia Spătăriei, dar a părăsit pe Ghica, înainte 

„ca acesta să treacă de pariea Nemiilor şi s'a dus la Fus- 
tachius Dabija, domnitorul Moldovei, care i-a cedat: locul | 

„- tatălui său şi în special guvernământul Kigiezenfi Codri ?); * -după. puţin “timp l-a numit vornie al Bârladului. După 
„Dabija e numit la domnie Duca, sub care C. Cantemir a 

. rămas tot vornic de Bârlad, - El a adus acestui domnitor 
mari, servicii, pe timpul răzvrătirei Moldovenilor, contra 
lui. Duca-Vodă, pe care i-a răzbit şi potolit. Ca recom- 

„- pensă, Duca i-a dat rangul de Clucer, adică comisar pentra 
-a îngriji de ale hranei armatelor, când sultanul  Ma-" 
„homet IV, s'a dus să atace localitatea Camenița, el a fost 
“numit Calanz,. adică conducător al armaiei auxiliară mol- 
..doveană. ; | Da a 

Duca, fiind “destituit, a fost înlocuit prin Petriceicus, 
“care a menţinut pe Cantemir în funeţiile sale şi cu această 
„ocazie, el a scăpat pe Cadânele Sultanului. care erau să 
„cadă în mâinile Polonezilor. | 

| Această faptă eroică i-a adus. mare recunoştinţă din 
„partea şefului Eunucilor, cari păzeau Cadânele, iar din 
“partea marelui Vizir a avut promisiunea că îl va numi 
“Domnitor al Moldovei. Marele Vizir a văzut că. Cantemir 
-se bucura de mare iubire din partea Moldovenilor şi; nu- 
2 mindu-l Domnitor, speră să îi împace cu Turcii. Duca, fiind 
“adus din nou pe, tronul Moldovei, a reținut „pe Cantemir 
“în toate demnităţile lui. Nu a trecut mult și Duca a deve- 

  

:) Sărdar, demnitate de general în Mo!dova; lui .îi era încredințate apărarea frontierelor între râurile Herasus şi Tyras, contra invaziilor Caza- - cilor şi “Tătarilor; el avea aceiaş autoritate ca şi un Hatman. a :) Unde şi ce va îi fost acezstă localitate? probabil este vorba de Ghidigeni.
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nit zelos | pe Cantenăiz, lucru ce a făcut pe acesta să: pără- 
sească Moldova, să treacă în Muntenia şi să se' alipească 

„de Șerban Cantacuzino, pe atunci Domn. | 
Când a aflat că Duca căzuse prizonier în mâinile Polo- 

nezilor, s'a reîntors în Moldova. Cui. toată „bravura lui 
* contra Polonezilor, n'a împiedicat pe Dimitrie Cantacuzino, 
noul Domnitor numit de Poarta Otomană, ca să. conspire 
pe ascuns contra lui Cantemir. El a rugat .pe Seraschierul, 
Soleiman Paşa, să găsească o vină lui Cantemir și să pună 
să îl omoare și peniru aceasta îi va da treizeci de Bowis *), 

* Seraschierul, om cinstit, nu a primit propunerea lui Can-: 
tacuzino şi îl a prevenit pe Cantemir, care, îndată a fugit 
în Valachia, şi a putut să convingă :pe Seraschier de ne- 
„dreptatea ce îi făcea Dumitru Cantacuzino, și a: căpătat 
atâta încredere la Seraschier încât a fost numit Domn în 
locul lui Cantacuzino. Bătălia dela Boian, contra Polonezi- 
lor, a făcut pe Cantemir şi mai apreciat de Turci și cu a- 
ceastă ocazie a intrat în mare favoarea la Inalta Poartă. El 
a domnit în Moldova şapte ani și nouă luni şi â murit la.25 
Martie 1695. El a lăsat duoi fii, pe Antiohus și pe Dimitrie 

“și două fete,:pe Ruxandra şi pe Elisabetha. Pe timpul dom- 
„nici sale, C. Cantemir:a avut otagiu (zălog) la Constanti- 
nopol pe fiul său Antiohus, care a fost trimis acolo: îm- 
preună cu alţi șase tineri, toţi fii de hoeri: mari. După trei 
ani, C. Cantemir a trimis otagiu pe fiul său Dimitrie, ca 
să înlocuiască pe Antiohus. Acestea se petreceau pe timpul 
„domniei lui C. Brâncoveanu, vrăjmaș înverșunat contra fa- 
“miliei lui. Cantemir, şi care căuta: prin toate mi ijloacele de 
intrigă la Poartă, să discrediteze pe Cantemir, spunând 
marelui Vizir că noul otagiu nu era adevăratul fiu al lui 
"Cantemir ci un băiat luat de pe drumuri, fără nici o im- 
portanță şi că Turcii să nu lase pe Antioh să plece. 

Marele Vizir. voind să descopere adevărul, a chemat pe | 
Dimitrie Cantemir şi îi a spus că Brâncovanu era vinovat. 
-de a fi comis cea mai mare calomnie.. : e 

El a văzut că tânărul Dumitru semăna foarte mult cu 
bătrânul Cantemir și făcea. în adevăr.. cinste numelui ce 
purta şi de la început, când s'a a prezentat marelui Vizir, a 

4 

  

„2) Probabil monedă mare.



„2 DR 
II . Na 

94 su Dr. C.D, Severeann - 

“dat. dovadă despre ce are să devină mai târziu şi în adevăr 
“el a arătat o mai bună judecată și o. purtare exemplară şi. . 
"a urmat exemplul dat de tatăl său. Dimitrie. Cantemir a. 
stat la Constantinopol până la anul "1691, când tatăl său. 
l-a chemat în-ţară şi l-a înlocuit prin fratele său Antiohus. 

„Pe timpul cât a stat otagiu a învățat limba turcă şi muzica. N 
"Aceasta se poate judeca. după marile progrese își serie- : 

“rea notelor, introduse.pentru prima oară în muzica turcă, 
„şi prin multe piese de teatru și cântece pe care le cântă 
poporul “turc cu. mare plăcere, cc 

„ Când Seraschierul Daltaban a asediat Soroca, la anul 
1692, Dimiirie a. însoţit pe tatăl. său în lagărul turcesc și şi-a. 
atras admiraţia generalului otoman. e 
E Constantin Cantemir, odată numit Domnitor în. Moldo- o 
va, a fost îndemnat de Polonezi să se declare contra Tur- - 
cilor. Regele Sobiesky, - singur î]- îndemna continui prin” 
scrisori și prin trimişi, pentru a scăpa de sub domnia Tur- | 
cilor, iar „Cantemir a răspuns Regelui că; ori. şi cât sar - 
„gândi că religia lui diferă de.a turcilor; el nu putea să 
„facă încercări periculoase şi trebuia să se: gândească la ce: 
“putea expune creștinismul, dacă sar fi revoliat “ contra 
„Turcilor: In starea în care sunt astăzi afacerile, îmi este. E 

teamă că Dalanţa să se încline în favoarea: altuia, care. - 
„Să ăibă toate avantajele; Am pe fiul meu cel mai mare - 
„otagiu la Conștantinopol precum și fiii multor. nobili sunt 

. „În mâinile turcilor, prin- urmare ori ce sacrificiu aş face, 
„nu poate să compenseze perderea_acestor copii: precum ! 

"„și atâţia oameni cari de frica războiului îşi vor părăsi ave- 
„zile şi vor fugi în ţări străine. Sobiescky, văzând că nu 
„reușește să înduplece pe C. Cantemir, la începutul verei, 

- „a năvălit cu mare armată în: Moldova, sub comanda lui 
„Patoscky şi Jablonowscky. Cantemir aflând de aceasta a 
„Scris acestor generali să ocupe întâiu. Camenitza, căci ce. : 

„avantaj veţi avea să treceţi-peste râul Tyras şi să faceţi 
„stricăciuni prin Moldova în timp de.mulţi ani cât va ține”. 
„războiul căci, prin luarea Cameniizei, vă scoateţi un mă- 
„Tăcine din picior. Intr'un căz nenorocit nu vă veţi putea : 

„retrage fără pericol dacă .nu luaţi această fortăreață, pe 
cât timp Turcia o va ocupa, de alifel aşa-aţi păţit-o anul - 
trecut, -. Si a E
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" „Trecând -prin Moldova veţi face devastări şi populaţia 
„va fi nevoită să “se refuziege de frica Turcilor şi Tătari- | "lor, îndată ce veţi trece 'râul ei vor inunda ţara fără ca 
„ea să se mai poată opune: deloc şi va trebui ca eu să mă 
„unesc cu Turcii şi să lupt cu toate puterile contra voas-“ 
„tră, ca să-mi apăr (ara. Un consiliu mai înţelept ca. acesta 
„nu se putea da Polonezilor. Generalii au luat în râs po- 
„vaţa” lui Cantemir și au spus că aveau ordin ca.să micşo- 
„teze Moldova şi nu pot nierge contra ordinului care-l pri- 
„miseră. Asediul Cameniizei este impracticabil, pentru mo- 
„ment şi este și fără folos, pentru că garnizoana: de acolo 

„„nu va putea irăi fără provizii, și cum, va fi în lipsă, din | 
"„icauză că toată împrejurimea, fiind ocupată, armata va fi; 
„Silită a evacua cetatea, fără să fie nevoe a o forţa. Noi . N 

. 
A „nu ne, temem de turci şi chiar când tot imperiul lor se va 

„uni, nu va, putea face nimic contra unei armate atât de 
„frumoasă şi aşa bine disciplinată ca a.noastră şi, noi vă. . “..v u. Le: vu * ... i 7 . ” „invităm să veniţi să vă uniți cu armata regelui- nostru, de 

. „* 

„a goni pe vrăjmașul creştinătăţii. Dacă nu veniţi cu noi, „fără să vrem, vom fi nevoiţi să vă tratăm inamic şi .pe. 
„Turci și pe cât timp veţi fi aliatul lor; poporul” vostru va: | „avea să sufere și va fi persecutat cu ceal mai mare rigoare”. 

Astfel” au vorbit generalii Polonezi, Fără. a fi așteptat un răspuns,-au făcut pod peste râul Tyras și au trecut cu toată armata lor în Moldova. Abia au înaintat puţin și au 
fost întâmpinați lă un sat. numit Borjan, de către Aenegi 
Soliman Pașa, în fruntea a 25.000 turci ;-. Hanul Selim . Gieral a .venit cu 50.000 Tartari,: Cantemir: cu 5000 moldo- * 
veni ; cele două armate fiind faţă în faţă, fiecare a început 
a săpa şanţuri. . N OR E! 

Seraskierul s'a consultat cu ţoţi ofiţerii despre măsu- rile ce trebuia luate, pentru a vedea dacă ei: să atace în-. „tâiu sau să aştepte atacul Polonezilor, sau!să se. răpeadă. asn- pra lor, când aceştia ar: încerca să se retragă. Opiniile s'au “împărţit. Cantemir, care. simpatiza, cu * polonezii, a spus generalului. turc să aștepte Şi să se întărească bine, așa ca inamicul să nu îl poate. ataca trebuie, zicea el, să se îm- piedice înaintarea Polonezilor şi. dacă ar putea fi respinși - fără pericol. dincolo de frontieră, căci este o mare îndrăz- meală a dat lovitura. Acesi principiu este trebuincios..
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„Aşa în cât „În acest morhent eu nu sunt de părere să ne- „apropiem de ei. Armata lor este numeroasă, ei se cred încă „victorioși cu prezumţiunea că vor învinge. Din partea „turcilor nu sunt decâi 25.000 combatanți, căci 'Tatarii nu „vor. putea susține lupta. Dacă din nenorocire vom. fi: bă- „tuţi, Moldova va fi pierdută ca şi Budgeacul. şi celelalte: „Provincii de pe lângă Dunăre. Totul va fi prădat 'de Polo- „nezi, fără a putea a le opune alte trupe ; pentru că ele- „Sunt ocupate în Ungaria şi riu pot fi rechemate, pentru „Că ar expune Imperiul Turcesc la un dezastru. a „Pentru a împiedica aceasta trebue să facem duble“! „„retranșamente şi numai astfel putem învinge: pe inamic, „fără să pierdem un singur om și făcând continuu atacuri. şi lovituri”. Seraskierul s'a unit cu părera lui Cantemir ca : să se fortifice și-a dat ordin Tatarilor să- dea continue ata- curi pe ascuns cu ajutorul cavaleriei ușoare şi. prin preju- rul lagărului polonez ca să împiedice aducerea: de alimente- şi furage pentru animale și să dea.foc la tot, ce le va fi da- folos. n . De 
Cantemir, crezând că a făcut un mare bine Polonezi- lor, le-a făcut cunoscut printr'un spion sigur, hotărîrea care= 

se luase. Le-a mai spus că, cartierele erau pe marginea râu-- lui Tyras, spre apus, așa că ei nu aveau a se teme din par- lea aceea şi că trebuia să fie cu băgare de seamă din cele-- “lalte laturi. IE tă o. | i 
Generalii polonezi, profitând de aceasta, iau rezoluţia: 

de a ataca mai întâi pe Moldoveni. așa că odată Aceștia dis- truşi au să cadă de-a dreptul asupra 'Turcilor. 
Distanţa între cele două armate era de o leghe. Polo-“ - nezii înaintau repede asupra Moldovenilor. Cantemir vă- zându-i a crezut că Polonezii greşiseră drumul, puse pe- picior de hiptă 1.500 oameni, cu drapelele desfășurate, care, prin crucea ce aveau pe “ele, presupunând că îi putea face- pe Polonezi să creadă că erau fraţi creştini şi că nu îi vor 

ataca. - N „i Polonezii, văzând că Moldovenii nu:se așezau pe pozi- 
ie de a ataca, în loc să aibă o consideraţie pentru ei, au: 

„căzut asupra lor cu o mare înverșunare, ca şi cum ar fi 
fost Turei şi prin urmâre cei mai inamici ai lor..
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Cantemir, văzând purtarea Polonezilor, nu a căutat a-i 
menaja, i-a considerat ca pe nişte trădători şi; ne mai vă- 
zând în ei fraţi creştini, a dat ordin: ca toată armata lui 
să intre în luptă, hotărât să respingă puterea: cu putere. 
Nu numai că ei au susținut lovitura, cu toate că erau nu- 
mai cinci mii, dar, văzând că Polonezii au. început să se retragă, după primul foc, i-au atacat la rândul lor cu o 
mare îndârjire şi i-au 'pus pe lugă. Sgomotul armelor a dat 
de veste Turcilor, -văzând pe moldoveni angajaţi în luptă, 
le-a trimis în ajutor mai multe regimente ca să-i 'susțină. 
Intr'un minut acţiunea a devenit generală, rămășite din 
armata Polonă se răspândeşie, și peste. şase mii de Polonezi 
sunt omorâţi şi cinci. mii de cazaci au fost înconjurați și 
siliți a se preda prizonieri. Restul trupelor Poloneze s'au 
grăbit a intra în șanțuri, pentru a fi în siguranţă. Dar 
Tatarii le-au tăiat calea, așa încât victoria a fost de partea 
Turcilor, iar Polonezii, neavând altă speranţă, au luat-o la 
fugă, părăsind bagaje şi tunuri. | | 

In anul următor, la 25 Martie 1695, a murit. C. Can- 
temix, care, la patul de moarte, a chemat pe toţi boerii şi 
i-a rugat să îi găsească un urmaș la tron, înainte de a în- 
chide ochii. Ei toţi au numit pe “fiul său Dimitrie ca să fie 
Domnitor. Bucuria ce i-a produs această nuvelă, a fost o 
mare consolaţie pentru bătrân în acele momente grele, și 

„credea că Sublima Poartă nu va face nici o dificultate, ra 
să confirme alegerea făcută de noblejea Moldovei. 

Se știa însă că la curtea Imperială Turcă, banii făceau 
totul şi marele” Turc a uitat toate serviciile pe. care C. . 
Cantemir i le făcuse, precum şi marile calităţi ce dovedise 
Dimitrie Cantemir care, pe lângă foate, scrisese şi istoria 
Imperiului Turcesc, şi a numit Domnitor pe un altul, care 
a dat și a făgăduit că va da. inari bacşişuri și probabil că 
avea să mărească şi tributul, iar Dimitrie Cantemir părăsi 
tara şi s'a stabilit la Constantinopol împreună cu fratele lui, 
Antioh, așa cum făceau toți copiii Domnitorilor, dacă aceş- 
tia nu mai erau pe tron, precum; şi când erau făcuţi mazâli. 

Puțin timp după aceea. Dimitrie Cantemir, după do- 
rința marelui Vizir, a urmat armata turcă la bătălia dela 
Zeura ca voluntar, dar nu a combitut şi a fugit împreună 

“cu turcii, când aceștia au fost bătuţi şi sa reîntors la 

7 -.
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Constantinopol, unde a găsit pe Brâncoveanu şi mai în- 
dârjit contra lui, care a întrebuințat toate mijloacele ca să 
piardă pe cei doi frați. Această ură a lui Brâncoveanu 
contra Cantemiriştilor, dată de mult timp şi s'a mărit foarte 
mult când a văzut pe Dimitrie, mai cu seamă că acesta era 
bine văzut la curtea Sultanului, pentru că tânărul Dimitrie 
strălucea. prin cunoștințele lui în limbile persană şi arabă 
ca şi în limba turcă. Nu putea vorbi cu el fără a nu îl 
stima. În vorbirea lui avea o mare eleganţă, precum și cu 
maniere, foarte distinse şi în discursurile lui afabil, şi făcea 
deliciul tuturor cari îl ascultau. Aceasta făcea ca Brânco- 
veanu să îl urască și mai mult și să îl considere ca pe cel 
mai puternic rival și ca singurul capabil care să îi micşo- 
“veze influenţa la. curtea Sultanului, din care cauză, Brân- 
coveanu a întrebuințat toaie intrigile şi a dai mulţi bani, 
pentru ca Sultanul să îl gonească pe Dimitrie dela Curte. 
Prin ajutorul multor peșcheşuri, a reuşit, aşa încât Dimitrie, 
aflând de maşinaţiile lui Brâncoveanu; s'a refugiat la un 
pașă, prietenul lui, care l-a ţinut ascuns timp de patruzeci 
de zile şi care, prin influența sa, a putut obține dărâniarea 
hotăirârei dată contra lui Dimitrie și acesta a fost din nou 
primit la curtea Sultanului şi cu mai multă strălucire ca 
altădată. i . 

Aceasta a fost o lovitură teribilă ce a a primit Brânco-. 
veanu, care “a căptat o mare spaimă, văzând că Dimitrie - 
a intrat din nou în grațiile Sultanului, mai cu seamă că el * 
simțea că Dimitrie Cantemir, dorea să capete tronul Va- 
lachiei şi că, după ce fusese în două rânduri Domn al 
Moldovei, acuma; îl refuza și dorea să fie numit ca domn 
în Moldova fratele lui Antioh. a 

Dimitrie Cantemir a însoţit pe fratele lui, Antioh, când 
să ia în primire tronul Moldovei. Dimitrie Sa însurat cu 
Cassandra, fiica lui Şerban Cantacuzin, care fusese Dom- 
nitor în Valachia și de la care a avut o fată, care sa năs- 
cut în Moldova. După puţin timp Antioh a. fost scos din 
„domnie și amândoi fraţii sau întors la Constantinopol, unde 
a mai născut o fată și patru băeţi. 

Aceasta a fost pentru, a treia oară că Dimitrie a locuit 
„în capitala Turciei, unde a stat mai mulți ani. 

Dimitrie Cantemir nu a stat inutil, el s'a ocupat p 

x 
* 

+
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studia obiceiurile poporului ture și alte ocupaţii :demne,. 
potrivite cu “rangul lui de principe ; el şi-a construit un 
palat, dar în anul 1710 a părăsit Constantinopolul, Petru 

“cel Mare, ţarul Moldovei (?) declarase războiu Turcilor și 

„venea în marş forțat către graniţele Moldovei. Inalta Poartă 
sa gândit la Dimitrie Cantemir și l-a numit Domnitor în 
Moldova, înlocuind pe Nicolae Mavrocordato, persoană cu 

multă trecere la curtea Sultanului, dar 'care se ocupa mai: 
mult cu :ştiinţa și iubea pacea mai mult decât gloria de 
războiu. 

- Dimitrie Cantemir urmărea venirea la domnie ; ; a reu- 
- şit, fiind ajutat și la Hanul tătarilor, care, având trecere 
„la marele Vizir, i-a spus că. printre creștini, singurul care. 
era iubit şi care să aducă mari servicii Imperiului în acele 
momente, nu era altul decât Dimiirie Cantemir. Pentru 
cheltudlile sale, Sultanul i-a dat 35.000 Pungi *).. 

- Abia ajunsese el la Iaşi, capitala Moldovei, și primi 
poruncă de la Sultan să construiască un pod peste Dunăre, 
pentru trecerea: armatelor turceşti. Afară de aceasta, ma- 
rele Vizir a cerut ca să-i trimită îndată banii ce îi dăduse 
la plecarea lui din Constantinopol, precum. şi alte peșche- 
șuri căire toţi miniştrii, ca o recompensă că îl ridicase la .. 
rangul de domnitor. Aceasta a considerat-o Dimitrie ca o 
ruşine şi a decis să îşi răzbune pe marele Vizir şi contra 
Curţei. Sultanul, care specula numirile la domnie, şi a cău- 
tat să profite de această ocazie pentru a scăpa ] Moldova 
de sub jugul turcesc. i 

“Norocul părea asigurat pentru armatele rusești și Petru 
cel Mare a trimis la Dimitrie Cantemir! pe medicul grec 
Policalas, ca să propună lui Cantemir o alianță cu condiţii 

“foarte avantagioase. Dimitrie Cantemir a primit bucuros, 
„crezând .să facă fericirea poporului său și a propus con- 
dițiile următoare : 

1. Ca Moldova să fie restabilită în vechile ei hotare 
şi să fie sub protecţiunea curței țarilor Rusiei. 
„2: Ca Domnitorul şi poporul moldovean să depună ju- 
rământ de credință către Majestatea Sa Țarul, îndată ce 

' armatele rusești vor pune piciorul pe pământul. Moldovei. 

1) O pungă valora 1.200 piasiri aur.
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5. Ca Domnitorul îndată să unească armata Sa” cu cea 
rusă şi să lupte împreună contra turcilor. | 

4. Că atât Domnitorul cât şi succesorii lui, se vor bu- 
cura în perpetuitate de suveranitatea Moldovei, sub. pro-- 
tecţiunea împăraţilor ruşi, 

„5. Căinici o altă casă domnitoare să nu fie primită-a se 
bucura de a lua puterea în Moldova cât va exista descen- 
denţi din familia Cantemir, * 
„Toate aceste articole au fost primite şi ratificate de Țar 

la Lusk, în Polonia, şi pecetluite cu pecetea imperială, la 15 
Aprilie 1711 şi trimise Domnitorului printr'un om sigur. | 

Cantemir s'a întreţinut cu Ţarul asupra măsurilor ce 
trebuiau luate, adăogând și numărul de trupe de câre ar 
putea dispune, pentru a asigura reușita războiului. 

Pe lângă toate ocupațiile lui, Cantemir a dat ordin să 
se lucreze la facerea: podului peste Dunăre, cu care era 
însărcinat de Poarta Otomană, lucrare care se făcea cu 
bani de la turci, iar materialul trebuia să se dea de către 
Valachia și de Moldova şi nu depindea de- cât de Cantemir 
să meargă cât de încet cu lucrarea, fără să se bage de 
seamă și aceasta în înțelegere cu şefii armaiei ruse Şi cerea 
Țarului să grăbească venirea armatelor înainte de termi- 
narea podului. Rușii nu se grăbeau şi nu prea aveau în- 
credere în cele ce spunea Cantemir. Cu toate acestea, a- 
rul asculta de intrigile lui Brâncoveanu, care domnea în 
Valachia şi care mai spunea Țarului că el va împiedica pe 

„turci de a trece Dunărea, dar în gândul său era să denunțe 
turcilor trădarea lui Cantemir. Rușii, terminând hrana 
trupelor, au fost nevoiţi a face pace cu turcii, cari cereau 

„să le predea pe Cantemir, * _ pe 
Țarul a fost generos și nu a primit să predea pe Cante- 

Mir, cu toate că era decis să piară împreună cu. toată ar- 
mata lui. Ţarul a dat ordin ministrului 'său să spună turci: lor că, Cantemir nu se află în lagărul lui, cu toate că în 
tot timpul irătativelor Cantemir a stai ascuns în căruțele 
Impărătesei Ecaiherina 1, fără să fie știut de cineva; afară 
de un valet (servitor) care fi: aducea de ale mâncărei. . 

Din cauza neisbândei 'armatelor ruse, Cantemir a fost nevoit să părăsească Moldova. Țarul i-a dat scrisori de pa- tentă iscălite la Moghilow sau Mohilow, la August 1711, 

N
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prin care se proimitea lui și tutulor nobililor din 3 Moldova, 
că îi va îndemniza de pagubele lor, dându-le azil pe pro- 
prietăţile “sale. Prin aceleași scrisori, Cantemir şi boerii 
lui a fost ridicat la rangul de prinţ de Rusia, cu titlul de 
Alteță Serenisimă, şi apărat de orice jurisdicţiune şi res- 
„ponsabil de faptele lui numai către Țar. Acest privilegiu ' 
sa dat tuturoi moldovenilor cari ar fi voit să se retragă 
în Rusia și nu vor depinde decât de prințul Cantemir. 

Dimitrie Cantemir a urmat pe Țar împreună cu toată 
familia lui şi cu peste 'una mie Moldoveni, cari, pentru 
dragostea. lor către Cantemir, au părăsit țara şi Sau ex- 
“patriat în Rusia. Pentru locuinţa lor, li sa destinat orașul 
'Karcow în Ucraina, unde s'au stabilit cu toţii. Cantemir, 
-cu toată familia, s'a dus la Moscova în 1713. După dorința 
Ţarului, pământurile ce li se destinau în Ucraina au fost 
împărțite, iar lui Cantemir, i sa dat o mie de ferme (mo- 
ii) care aparţineau coroanei, domeniu particular al Țari- 

lor, pe“ care le stăpâneau din timpurile cele mai vechi, 
Aceste moșii, atât prin poziţia lor cât,şi prin numărul lo- 
«euitorilor (mujici) produceau cele mai însemnate venituri 
ale imperiului. Majestatea Sa a dat prinţului Cantemir şi 
o pensiune considerabilă, e care i sa plătit până la moar- 

“tea lui. - 
Puțin după ajungerea lui Cantemir la. Moscova. nevasta 

lui, Cassandra, a murit. 
-Părerea de rău, ce avea de a se vedea pentru totdea- 

“una departe de ţara ei şi smulsă din sânul familiei sale, 
-gândindu- -se și la'pierderea lucrurilor sale, luate de Turci; 
-a aruncat pe această femee înir'o căldură pe care ignoranța 
Apoticarilor (farmaciștii) au omrât-o printr'o doctorie prea 
violentă, așa că, după puţine zile a murit, fiind încă tânără. .. 
Ea era o femee frumoasă, era cu multă minte, iubea lec- 
“tura şi îngrija de' toată familia şi creșterea copiilor. săi. 
A fost îngropată în cavoul unor greci, cărora Cantemir 
le făcuse mult bine. - : 

In anul: următor, Cantemir s'a dus la Petersburg, şi a 
luat cu sine pe Șerben, al treilea fiu al lui, în etate de şaple 
-ani. Acest: mic copil a avut marea favoare să declame în. 
-greceşie în fața lui Petru cel Mare, în ziua Paştilor. Acest 
-discurs a. făcut o bună impresie asupra: Împăratului, care 

Late
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i-a dat un frumos cadou şi l-a înscris în unul din. regimen- 
tele sale. j Si 

In cursul anului următor, Petru cel Mare a făcut. o. 
călătorie lungă prin țările străine. In lipsa' Împăratului, 
Cantemir a profitat de, această lipsă şi a. terminat istoria. 
Imperiului turcesc, pe care o începuse încă de pe când era 

„la Constantinopol. În 1716 a fost o întâmplare de care 
Cantemir a profitat, că satele din Ukraina, pe care Ţarul i 
le dăruise, au fost împărţite între nobilii Moldoveni. Cum 
aceșii nobili se întruneau foarte: des, ca să bea, într'una 
din zile, pe când erau beţi, s'au apucat de ceartă, au tras. 
săbiile, doui dintre ei au fost omorâţi şi mulți au fost ră- 
niți. Afacerea a fost-adusă la cunoștința lui Cantemir. EL 

„a £hemat pe agresori înaintea lui, şi, după o discuţie asu- 
pra împrejurărilor, a condamnat pe trei la moarte şi alţii 
la închisoare grea. Mai târziu, a schimbat hotărîrea de 
moarie în pedepse corporale, sentință care a fost aprobată 
de Țar. 

Faptul, că în Rusia avea drepiul de viață şi de moarte; 
pe care îl exersa Cantemir, a. fost singurul exemplu. . 

Din cauza turburărilor civililor, Țarul sa dus la Mos- 
cova și Cantemir Pa însoţit peste tot şi chiar el'era vizitat 
de multe ori de către Impărat. El s'a dus cu Impăratul și 
la Petersburg, dar a lăsat familia la Moscova, din cauză că 
a doua fată a lui era, bolnavă, Smaranda, care era atacată: 
de phtisie. o 

„___ Pe când era la: Petersburg, aflându-se într'o întrunire: 
de nobili, a văzut pe a treia fiică a prinţului Trubescoi, 
fost mareșal al trupelor rusești ; aceasta, fată foarte fru- 
moasă, Cantemir s'a amorezat de ea şi a cerut-o în căsă- 
torie familiei și, după câteva zile- a obținut învoirea tată-- 

„lui ei. După însurătoare, şi-a tăiat barba, a schimbat cos- 
tumul moldovenesc și- sa îmbrăcat după moda franceză. 
Ceremonia s'a făcut .la începutul ernei. La nuntă a asistat 
şi împăratul și a condus pe însuraţi la biserică și la în- 
ioarcere i-a dus la dânsul și, ca mare onoare i-a făcut pre- 
zent o sabie frumoasă. - . a 

Sărbătorile nunţei au jinut trei zile, Ţarul și Țarina: 
şi principii de sânge au asistat tot timpul precum, şi toată 
nobilimea din Petersburg, După nuntă, Cantemir a primit 
„rangul de Consilier privat. | n
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Pe urmă,-a adus pe toată familia la Petersburg, rămâ- 
mând la Moscova numai. Smaranda, unde, încetul cu încetul 

:se pierdea, şi a murit lu + lulie, acelaş an, în etate de 17 
ani. Ea a fost repede înlocuită prin altă fată de la a doua 
nevastă și pe care. Împăratul şi Împărăteasa au botezat-o, 
-dându-i numele tot Smaranda, în amintirea celei moarte. 

“In anul ce a.urmat, Împăratul s'a dus “către : Persia. 
“Cantemir împreună cu contele Tolstoi şi amiralul Apraxin, 
au primit.ordin să însoțească pe Împărat. Era un trium- 
virat glorios în faţa acestuia. Apraxin a avut conducerea 
-afacerilor de. războiu, ceilalți doi se ocupau cu. regularea 
afacerilor civile. 

Dimitrie Cantemir a însoțit pe ar în oraşul Colomna 
care e la nouăzeci versie departe de Moscova, acolo 

unde se întâlnesc râurile Moscova cu Ocoa. unde sa, în- 
tâlnit “cu familia lui, care venise pe apă. Acolo sa îm- 
„barcat şi a mers până la Astrahan. când au ajuns la 4 Iulie. 

Abia pecaseră din Colomna, când a avut friguri cau-. 
_zate prin o durere de mijloc ; cu toate că febra nu a fost 
“violentă, el a avut o slăbiciune foarte” mare, din care cauză 

-a fost nevoii să stea culcat, cu toate acestea el urma cu im- 
- primarea, într'o mică imprimerie, cu litere turceşti, de care 

“Țarul avea nevoe de a publica, în aceastiNlimbă, declaraţia 
-de războiu pe care voia șă-l declare Persiei. Acest proect 
nu încerca nici o dificultate, pentru că, călătoria+se făcea 

-pe pontoane, aşa că imprimarea se făcea în tot timpul, până 

-să ajungă Țarul la Astrahan. Toată armata a mers pe apă, 

tot aşa de bine ca și Împăratul. Dimitrie Cantemir s'a îm- 
“barcat şi el în luna August, pe o ivegată î în Persia cu restul 
"flotei, la locul de întâlnire, unde s'a construit un fort. pe 
care Pa numit Sfânta Cruce. : 

Cantemir, fiind obligat a însoţi pe Țar pe uscat până 
“la Derbent, iar fregata lui a adus tot echipagiul.către a- 
-ceastă “localitate. Dar o mare furtună l-a aruncat pe un 
“banc de nisip și din care nu au scăpat decât pontonierii. 
“Ceea ce a supărat mai mult pe Cantemir a fost pierderea 
a tot ce avea în cabina sa şi mai cu seamă un manuscris, 

„care privea istoria Turciei, de la falşul profet " Mahomed 

-până la Ottoman, care a fost cel dintâiu sultan al turcilor.. 
Această lucrare pentru care Cantemir a avut mari. greutăţi, 
-până s'o facă, ar fi meritat altă destinaţie.
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Această oboseală a contribuit foarte mult pentru a-i -agrava sulerințele, cari, cu toate îngrijirile” medicale nu sa putut determina criza care le provoca, totuşi el a ajuns. Ja Derbent şi sa dus să viziteze vestitul: zid care este pe: „muntele -Caucaz, despre care profesorul Bayer a făcut o. descripție în volumul al doilea al actelor Academiei. din. Petersburg. N 
* Cantemir întorcându-se dela Derbent, a. descoperit că suferea de Diabet, care îl slăbise foarte mult, așa în cât nu se mai putea urca pe cal. De frica morţei care i se pă- rea că nu era departe, el a făcut testamentul său pe care: l-u încredinţat Ţarului, rugându-l să fie executor şi pro- tectorul copiilor hu ; cei trei fii ai lui erau cu dânsul, cel mai mic era cu principesa, nevasta lui, iar fiica rămăsese. la Astrahan. Țarul care se ducea către acest oraș, a lăsat: pe Policala, medicul Inpărătesei, ca să îngrijească de Can-- „temir, care, când a ajuns la Astrahan, era așa de schimbat, 

încât prietnii nu l-au mai recunoscui. E 
- La începutul lunei Decembrie, boala lui făcuse aşa: progrese, încât își aștepta moartea din zi în zi, că el sa. Spovăduit și a luat sfânt cuminecătură. Amiralul 'Apraxin, Ce.ntelc Tolstoi și prinţul George Trubescoi, au venit pentru: a şi lua rămas bun de la el. Aceasta 'a fost o mare durere: pniru nevasta, copiii şi pentru toţi prietenii, care plângeau „E nprejurul lui, iar el își făcea curaj și căuta a-i consola. necomandându-i celor trei prieteni ai lui. | | -.. In această disperare, s'a propus să corisulte și pe Englert,. medic militar, care, prin abilitatea lui, a descoperit boala: lui Cantemir, care; s'a făcut așa bine, încât în ziua de: Sfântul Crăciun, a luat parte la festivitate la Catedrala din: Astrahan. Pe fie-care zi puterile îi revenau, așa încât a primit autorizaţia Împăratului de a se retrage la : mo:- şiile sale. 

| 
In luna lanuarie 1725, a plecat și după multă oboseală Şi suferință a ajuns în -luna Martie și și-a: pus în ordine- toate afacerile, a construit o biserică cu hramul Sf. Dimi- „trie, patronul 'lui.. La 15 August a fost apucat de o febră. continuă, iar Diabetul sa agravat în așa grad, încât la.21 aceiaș lună a murit, în etate numai de 49 ani, luni și 5 zile.. După Dimitrie Cantemir, nici în Moldova nici în Va-.
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Jahia, nici un succesor al lui n'a domnit, pe când Ghicu- 
Jeştii au domnit mâi mulţi. i 

7 

S 2 | 
„FAMILIA GHICA - - 

Această familie a apărut pentru prima oară, la 1673. 
Cel dintâiu a fost Alexandru Ghioca, Albanezul . din satul 
Kiupruli, de unde a fost mai-târziu vestita familie de Kiu- 
proli Oglu, din timpul lui Ștefan, supranumit Burduz sau 
Burduf, pentru că era prea gras, fost Domnitor în Mol- 
„dova,. Ghica fusese Capu Chehaia.la sultan. Ștefan revol- 
“iându-se contra Turcilor, Ghica a'foșt numit în locul lui. 
„După ce Ghica a fost numit Domnul Moldovei Şi pe urmă - 
destituit de sultan, din cauza. intrigilor făcută chiar de 
liul său, Grigore, care, fiind la Constantinopol și invitat la 
marele Vizir, l-a indispus contra tatălui. său, spunându-i că' 
de vreme ce îmbătrânise, se prostise şi că adesea nemai 
având bunul simţ, aşa încât el a fost înlocuit prin fiul său, 
“Grigore; care a fost un deosebit personagiu, a domnit în 
Valachia. Acesta era omul patriei sale și al timpului de 
atunci, cel mai îndrăsneţ și cel mai intrigant. După ce a 
intrigat să -destitue pe tată! său şi a fost numit în locul - 
lui, de două ori s'a revoltat. contra turcilor și de două ori 
a ştiut cum să-i linguşească, ca să intre din nou în gra- 
țiile lor; întâiași dată a fost când a părăsit pe turci 
în bătălia dela Sf. Gothard, cânil marele Vizir, Kiupruli |. 
Ahmet Pașa, -a fost băiut de Nemmţi ; Grigorie .a urmat pe 
învingători. A doua a fost la bătălia dela Şocozin, unde 
-sa unit cu Polonezii. In această din urmă ocazie, turcii au 
căutat prin toate mijloacele să îl facă să rămână cu ei, reți- 
'nând ca Otagiu .chiar pe nevasta. și copii lui ; aceste con- 
sideraţii nu l-au împiedicat şi a preferit să facă chiar acest 

„“mare sacrificiu de tot ce avea mai scump și sa unit cu 
inamicul și a trecut în Polonia și s'a alipit de împăratul 
Austriei, care a -recunoscut ca prinț Imperial. Dar, pen- 

„tru că miniştrii împăratului nu au aprobat să i se dea 
pensiunea “gradului -ce îi acordase împăratul, el a căutat 
“să se -puniă iar hine «eu turcii, pentru 'a reuși; el a seris
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prietenului său Panaiotis sau Panagol Nicusius, personagiu: 
foarte bine văzut la Curtea Oitomană, arătându-i toate ne- 
norocirile care au dat peste el, și cum era persecutat și îl 
2uga să stăruiască ca să-l ierte sultanul. 

Panaiotis l-a asigurat de izbândă, dar irebue să „aibă 
curajul să se ducă la Constaniinopol ca să se prosterneze 
la picioarele sultanului, să se roage să-l ierte. Grigore 
primind această scrisoare, a cerut voe împăratului Austriei 
ca să se întoarcă.. Împăratul i-a refuzat cererea; ușa că el 
a fost nevoit să rămână în Austria și s'a calolicit, pentru ca. 

Papa să îi dea dispensa pentru a se putea însura cu altă. 
femeie. Ă 

Împăratul, primind cu plăcere dorința lui Grigore, i-a: 
„dat o permisie și scrisoare de recomandaţie pentru Sf. -Sa 
Papa. În puterea acestor, documente puternice el se duse la 
Roma a îngenunchiat ș și sărutat picioarele Papii și i-a povestit 
peripeţiile prin care a trecut, i-a spus că şi-a părăsit fe- 

"meia şi copiii, în mâinile Turcilor, dar, neputând trăi fără. 

dânsa, imploră Papii favoarea de a-i se permite să se în- 
soare cu altă femeie, cu toate că nu era divorțat, de prima. 

” Papa a rămas să se consulte cu cardinalii, căci -trebuia,. 
sau să respecte legea care interzice poligamia, sau să calce 
această lege în favoarea unui schismatic și mai cu seamă 
că acesta era un principe strein, care, prin această favoare, 

înmulțeşte numărul catolicilor ; cea din urmă a fost pri- 
mită şi așa sa permis prințului Grigorie, dându-i-se . dis- 
pensa de a se.căsători chiar dacă trăia- prima lui nevastă, 
şi 'ca preţ al acestei favori, el a fost obligat a se declara 
pe faţă catolic. Odată ce a obţinut învoirea Sf. Scaun, el 
Sa pus în urmărirea de a găsi o mireasă şi așa sa găsit 

la Veneţia o fată din familia Sentimana care a consimțit 
a se mărita cu el. Papa, văzând cererea “fetei, a primit bu- 
curos și i-a dat o scrisoare de recomandaţie către repu- 

> 

blica Venețiană ; au trecut trei luni de zilc, în' care timp . 

el a stat ocupat cu formalităţile, până ec într'una din zile s'a 
îmbrăcat mai prost şi s'a îmbarcat pe un vapor din Chipru, 
pentru a se duce la Constantinopol şi astfel a reuşit să 

“înșele şi pe împăratul Austriei şi pe Papa. 
Odată la Constantinopol, a stat ascuns cât-va timp în 

casa prietenului Panaiotis ; până ce a obținut iertarea Sul- 
tanului și iertatea de tot.ce s'a petrecut în trecut. Când el a 

*
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-văzut că 'nu .mai avea de ce să se teamă, el a umblat liber 
prin oraş și i s-a dat şi femeia, copiii 'şi tot avutul lui, și 
pe lângă toate acestea i să promis că peste trei luni i se va 
da domnia Moldovei, dar el a murit în timp de “patruzeci 
zile, unii spun că din cauza “de hemoroizi, alţii că ar fi 
fost otrăvit. Aceasta din urmă a erezut-o şi el şi a acuzat 
pe medicul Timon, care a fost conrupt de un Cantacuzino. 

Ia timpul, pe când familia Ghica: domnea în Moldova, 
s'a ivit Petriceicu, moldovean de naştere, a cărui familie 
nu era prea cunoscută, cu toate că era neam de boer. EL 
s'a ridicat prin el însuși, şi a fost crescut. de către Cust- 
harius Dabija, care domnea în Moldova. După . moartea 
lui Dabija a fost-numit domn Duca, care, peste şase luni 
a fost: scos din domnie și înlocuit de Petriceicu, care a fost 
considerat ca vinovat, pentru că a părăsit pe turci în .bă- 
tălia de la Cuczin, la 1680.şi s'a unit cu Polonezii, cu 
toată victoria Polonezilor, nu l-a făcut mai „puternic ca să 
se poată menţine mai mult pe, tron, de manieră că a fost: 
nevoit să se refugieze în Polonia. 

După ce Turcii au fost bătuţi și goniţi de la Vieno, 
„ Petriceicu s'a reîntors în Moldova, unde, ajutat de ruda lui 
Bainsky, a arestat pe Duca, care fusese din nou . numit 
domn. . 

Fiind atacat de Tătari, a fost nevoit 'să se retragă în 
Polonia, având mari pierderi din armata Moldoveană. Re- . 
gele l-a primit bine şi i-a dăruit orașul Jahweez, împreună 

„cu toate satele dinprejur și .o pensiune anuală -de una sută 
mii zlotzi. El sa bucurat de aceasta până la moartea lui, 

„care a fost la 1684; el, neavând moştenitori, de aceste fa- 
voruri s'a bucurat femeia lui, până când ea sa măritat cu 
un polonez. 

Sub domnia „acestui principe, Mahomet IV a “luat Co- 
sova sau Cașau, a ocupat Transilvania și o mare parte din 
Ungaria, dar Imperiul Austri iac. reîntărindu- -se, au gonit 
“pe Turci. Petriceicu, după ce a “părăsit -pe-Turci: în bătălia 
de la Saczin, s'a reîntors în Moldova,. după cum am spus. 

„mai sus, când a trecut la Polonezi. Pe când Regele Polo- 
niei să pregătea să mearyă cu armata -lui în ajutorul Vie- 
nei, Petriceicu a adunat și el o mică trupă, dintre cei cari 
țineau cu el şi, unindu-se eu: Krunisky, generalul. Cazaci-
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lor 4) a trecut râul Tyras (Nisiru) şi s'a năpustit asupra. Ba- 
sarabiei. . , | 
- Tătarii din Caucazia și din Budgeac, aproape tvţi fiind. 
ocupaji cu înconjurarea Vienei şi așa, țara lor fiind fără. 
apărare, Petriceicu, lăsând paza Cazacilor,. s'a pus în capul. 
Moldovenilor şi a distrus tot ce îi ieșea înainte ; e! omora. 
pe toţi ori de ce vârstă şi sex, el a fost aşa de sălbatic în- 
cât omora, lovindu-i de ziduri pe copiii 'Tatarilor, viola fe- 
tele și pe urmă le omora, spinteca femeile însărcinate, pe- 
bătrâni îi tortura și îi obliga să-i dea averea lor, așa încât 
timpurile cele: mai barbare au fost nimic pe lângă ororile: 
comise de Petriceicu. Tatarii, după ce s'au întors de la asc- 
dierea Vienei, găsind totul devastat de Moldoveni, s'au re-. 
pezit asupra acestora și i-au tratat aşa cum meritau, după 
barbariile ce comiseseră în Basarabia și Budgeac. 

Cazacii (cavaleria); fiind învinşi, sau retras ' repede; 
voind să treacă, Prutul, pentru a se pune in apărare, dară, 
biruiţi de foame mai mult decât de săbiile inamicului, s'au 
prăpădit și cari au mai rămas, au scăpat cu fuga. Mulţi au 
fost omorâţi şi mai mulţi au căzut prizonieri ; mulţi au mu- 
rit de frig ; aşa încât, din toată această armată nu au ră- 
mas decât foarte puţini călăreţi (cazaci) pe lângă Petri: 
ceicu și Konisky, cari au avut norocul de a trece în. Polo- 
nia și încă, aceasta numai mulțumită cailor Tătarilor, cari: 
se: obosiseră gonindu-i. i N 

Soarta lui Duca, Domnul Moldovei, a fost şi mai tristă ș 
„el fusese: angajat în expediţia de la Viena; la întoarcerea: 
lui, văzând Moldova pustiită de Tătari şi capitala, Iaşul, 
care avea stricăciunile din timpul lui Petriceicu ; toată no: 

“ bilimea revoltată în favoarea acestui prinţ se refugiase: în 
țările streine, s'a retras și el în satul Domneştii din jude- 
țul Putna, cu o-parte din armata rămasă ca să se ocupe, 
să mai reguleze afacerile din țară. ' Acolo, Moldoveanul: 
Bainasky, care era aliatul lui Petriceicu, la atacat fără 
veste și l-a dus prizonier la Warşovia, în Polonia, unde a 
fost închis și bine păzit şi unde, după puţin timp a murit. 

Turcii au numit în locul lui pe Dimitrie Cantacuzino; 

4 

  

') Prin numele de Cazaci se înțelege Cavaleria:. 

N
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domn al Moldovei, care nu avea nici un merit decât nu- 
mai numele de Cantacuzin ; de puţină energie, el iubea mai 
mult pacea decât războiul, de aceca peste puţin timp a fost 
scos din domnie. Al doilea și cel din urmă Cantacuzin, care 
a domnit în principate, a fost. Şerban, urmaş Win familia „ 
Impăraților Cantacuzini, care aiobţinut tronul din Valachia, 
când Duca Rumeliotul, a fost numit laj tronul Moldovei. Şer- 

„ban a proectat-să gonească pe Turci din Europa şi a încer- 
cat totul pentru a 'executa acest plan, cu atât mai mult cu 

„cât nemţii reduseseră foarte mult puterea Turcilor. În scopul 
acesta a trimis pe fratele său George Cantacuzin, ambasador 
la Împăratul Leopold la Viena ; a făcut şi alianţă cu cei doi 
fraţi, Jean şi Petru, dela Moscova, prin, mijlocirea Arhiman- 
dritului din Bosnia, unchul marelui vizir Soliman Paşa. Toţi 
i-au făgăduit că, după gonirea Turcilor din Constantinopol, 
el va fi proclamat Impărat al Grecilor, așa cum fuseseră 

“strămoșii lui, din care își trăgea origina ; aceasta era ŞI 
marea lui dorință. IE 

Pentru mai mare siguranță el a format o artilerie cu 
trei zeci şi cinci: tunuri mari şi ascunși prin păduri și 
munţi, o armată de douăzeci şi opt mii oameni, compusă 

„din Sârbi, Slavoni şi Hirvaţi. Turcii au aflat de acest 
„proect, dar, ocupați în luptele cu Nemţii, n'au îndrăsnit a 
arăta nemulţumirea conțra lui Șerban ; şi, pe cât timp el 
nu'şi va da pe faţă planul său mai bine să „simuleze o 
pace bună decât să ridice contra lor un inamic puternic, 
atacând el întâiu. - " 

Şerban, care, încrezător în religia lui, nu s'a temut de 
puterea Ottomanilor. Departe de a reuşi în proiectele sale, 
Şerban a f6st chiar victima încercărei lui. Constantin, stol- 
nicul, chiar fratele lui, și. C. Brâncoveanu, fiul surorei 
sale, după ce au făcut toate încercările, pentru a-l face să 
renunţe la planurile lui, văzând că nu îl pot convinge, la 
o mare petrecere, i-au dat otravă.și prin această crimă au 
voit să aducă liniştea în familia lor şi să stăpânească în 
liniște averile lor, dar nu au reușit, pentrucă Turcii au nu- 
mit. alt Domnitor. 

7 

-
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FAMILIA MAVROCORDAT . , 
N 

“ Mavrocordaţii au jucat un mare rol în Grecia şi apoi 
în țara otomanilor, sub împăratul Murat 1V, renumit: prin 
cucerirea Bagdatului. La Constantinopol se afla un grec la 
curtea Sultanului, anume Sorgui, foarte bogat, negustor de 
boi și berbeci şi măcelar al Sultanului, cunoscut sub nu-, 
mele de Scarlatos. Această funcțiune era specială numai 
grecilor, din cauza” legăturilor ce aveau cu creștinii cu 
cari ei puteau să adune mâi bine proviziunile pentru bu- 
cătăriile Sultanilor şi ale ienicerilor. Prin aceste mijloace 
Scarlatos a adunat foarte mulţi bani şi sa îmbogăţit şi 
Sultanul Pa luat în bună consideraţie, la care  Scarlatos 
avea liberă intrare. Era pe timpul lui Vasile Lupu. Domnul . 
Moldovei și Matei Basarab, Domnul Munteniei. 

Aceşti doi Domni se urau şi căutau să se distrugă unul 
pe altul, dar puterea și bogăţiile lor erau deopotrivă, nu 
puteau să se birue unul pe altul, afară numai că au ajuns 
să se sărăcească între ei. | 

„_ * Scarlatos susţinea pe Vasile şi cum el era foarte bine 
văzut de Marele Vizir, Matei suferea mai mult ca vrăjmaşul 

„lui şi îşi făceau pe fiecare zi, încurcături. 
Matei, văzând că nu poate scăpa de persecuția lui 

Vasile, a căutat să se pună bine cu Scarlatos, pe calea 
cea sensibilă : Femeea lui Matei murise şicel a cerut în 
căsătorie pe Ruxandra, fata lui Scarlatos. El spera că prin 
această alianță ar. putea mai lesne ajunge acolo unde nu. 
putea ajunge prin ajutorul banilor. Scarlatos-a primit cu 
bucurie, căci astfel de partidă i s'a părut foarie onorabilă ; 
şi-a dat consimțimântul, și logodna s'a făcut la Constanti- 
nopole cu o sărbătorire grandioasă, condusă de Capuchehaia, 
procuratorul lui Matei. El a trimis mulți baroni şi baro- 
nese, cu o frumoasă trăsură, pentru a duce la curte pe fru- 
moasa lui mireasă. ! 

___“ Peste puţine zile, după ceremonia de logodnă. Ruxan- 
„dra a căpătat variolă ; această boală nu numai că a des- 
figurat-o, dar a pierdut chiar un ochiu. Scarlatos a făcut 
tot ce a putut pentru a ascunde defectele fetei şi a trimis-o
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la logodnicul ei, dându-i și multă zestre, recomandându-i 
să-și ţină pe cât va putea acoperită figura cu un voal ne- 

gru, așa cum făceau cadânele și să nu se arate absolut 
nimănui, sul niciun cuvânt, până ce nu se vor termina toate 

formalităţile cununiei. El era sigur, că odată totul terminat, 
Matei va-fi obligat a trăi cu nevasta lui. Fără 'ca nimeni 
'să bănuiască ceva, Ruxandra a pornit la drum; ea a 
ajuns la Târgovişte, unde a fost primită într'un apartament . 
luxos ; nu-şi descoperea obrazul decât la femeile credin-. 
cioase care o însoțeau, a dat de bănuit lui Matei, căruia nu-i 

convenea acest obiceiu, și care nu se obicinuia în societatea 
“creştină. EI a cerut ca numai lui, mireasa să-și arate figura 
şi să primească felicitările baroneselor ; ea a refuzat şi una 
şi alta din aceste propuneri, spunând că tatăl său i-a re- 
comandat ca înainte de cununie, să nu se arate nimănui, fie 

femeie sau bărbat. Matei nu a mai stăruit, fie din bună- 

tate, fie pentru a nu indispune pe un om așa cu trecere la 
curtea sultanului cum era Scarlatos şi a spus fetei că poate 
are niscai defecte, de nu se lasă să fie văzută; la aceasta ea 
a răspuns foarte încurcat : „Eu am tot ce trebuie să aibă o 
fată şi, dacă Domnul să teme de ceva, eu sunt gata a mă în- 
„toarce de unde am venit, căci fata lui Scarlatos va: găsi tot- 

deauna un bărbat”. Un răspuns aşa de categoric din partea 
“unei fete, a înșelat pe Matei şi el a ordonat să continue for- 
malităţile pentru cununie. Mireasa lui a fost condusă cu 
mare alai de la- palat la biserică şi tot cu figura acoperită. 

După ce Sa terminat cermonia, s'a descoperit și ea. 
Când Matei i-a ridicat voalul. a rămas trăznit ; el a vă- 

zut un obraz cu totul desfigurat şi fără un ochiu ; el s'a de- 
părtat de ea, fără a o atinge și îndată (unii zic după două 

" ore), a trimis-o la gazda unde fusese primită, și, pe :cale 
cinstită a expediat-o la tatăl ei, împreună cu zestrea şi cu 
toate: darurile ce primise, care, după cât să spune, se ri- 

dica la 150 de pungi. Scarlatos, primind acest afront şi, nc-. 
gândindu-se decât cum să-și răzbune, când fără de veste a. 

venit moartea, ca să pună câpăt la toate proiectele lui căci, 
putin timp după întoarcerea Ruxandrei, el a fost asasinat 
de un ienicer. care fusese plătit de Vasile, domnul. Mol- 

dovei. Ruxandra, şi fată şi văduvă în acelaș timp, dară 

foarte bogată, a stat câţiva ani în această situație după 

moartea tatălui! său.
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Printre Greci, nobilii preferau mai mult; frumuseţea de- 
cât banii și aşa nu a .băgat-o în seamă. Pe lângă asta şi ea 
disprețuia pe tinerii din lumea de Jos şi fără ranguri, mai 
cu seamă că era fata unuia care ocupase o poziţie așa de 
sus şi fusese măritată şi cu un prinţ. 

In acest timp, un oarecare Pantelis Mavrocordatos, cu-,. noscut numai sub numele de Pantelis, a sosit la Constan- tinopole. EI era originar din insula Chio şi nobil din naş- 
tere dar foarte sărac, aşa încât vindea prin oraș mătasă, * 
adusă din Chio. SI Pantelis erâ un tânăr frumos, înalt, și care arăta prin 
purtarea lui că nu era de neam, prost, el se lăuda că în 
Chio avea mari proprietăţi, cu toate că se ştia că în Chio 
cineva, care avea puţină vie, se „considera ca, foarte bogat 
şi descindea din cine ştie că familie celebră;. dealtmintrelea 
nici nu putea cineva 'să aibă o proprietate mare înir'o in- 
sulă aşa de mică, cum este Chio. Cum Pantelis se ducea 
foarte des la Ruxandra să-i vândă mătasă, ea s'a amorezat 
de el şi, fără a întreba pe cineva şi ncascultând decât de 
pasiunea ei, ea a chemat 'un proet 'şi a făcut cununia în 
secret, în casă la ea, îndeplinind toate formalităţile religioa- 
se. Pantelis a avut doi băeţi, pe Alexandru şi pe loan. Acesta 
din urmă s'a născut prost şi nu a putut învăţa nimic. 

El a fost însurat și, după moartea lui au rămas doi 
băieţi, Scarlatos şi Constantin, cari nu au fost mai deștepți 
ca tatăl lor. Alexandru, al doilea copil al lui Pantelis, a fost 
de un alt caracter ; la vârsta de unsprezece ani, la trimis 
tată-său la Padua, în Italia, să studieze ; acolo a urmat să 
înveţe timp de patrusprezece ani, cu atâta asiduitate, în cât 
a luat diploma de doctor în filosofie şi în medicină și, în- 
„torcându-se la Constantinopole, cl a ocupat o catedră de 
aceste două materii în biserica dela Patriarhie. 

Această funcţiune, părându-i de puţină importanţă, a 
început să facă pe medicul la Turci. Reputația lui se mărea 
continu și succesele lui Pau pus în mare vază, așa încât toți 

„cei mari îi consultau. Ca să-şi mărească și mai mult repu- 
taţia și, cum Turcii nu ştiau cine erau părinţii lui, el a spus 
că era fiul lui Sorgis Scarlatos, nu nepotul lui. Poporul ture 
nu a mai cercetat și i-a dat numele de: Skerleti-Oglu, âdică 
fiul lui Scarlatos. Sub acest nume el a trecut în Europa şi
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a obținut o diplomă dela Impăratul Leopold, recunoscut sul 
numele de Scarlatos. Cu toate acestea Panaiotis Nicusius, 
primul tălmaciu la curtea sultanului, murind, Kiupruli Ah- 
med Paşa, mare vizir, a numit în locul lui pe Alexandru 
Mavrocordat, care cunoştea bine limbile orientale, și a 
ocupat acest post treizeci de ani ; dar nu a fost tocmai fe- 
ricit, pentru că, după moartea, prin ștrangulare, a marelui 
vizir Cara Mustafa Paşa, care îl proteja, a venit mare vizir 
Cara Ibraim Pașa, care îl acuza că el a opri pe Cara 
Mustafa, ca să împresoare: Viena prin forță armată. El a 
fost închis în puşcărie, i s'a luat toate drepturile şi toată 

„averea, iar locul lui a fost dat unui renegat, numit Feraga. 
După puţin timp s'a cunoscut incapacitatea acestui rene- 

„gat, care a nemulţumit pe Ibraini Paşa. Acesta a căutat şi 
adus pe Alexandru, pe care la numit din nou interpret și 
i-a făcut toate înlesnirile să se îmbogăţească, aşa încât acesta 
a căpătat o mare influenţă. Noul vizir, Cara Mustafa se te- 
mea de Alex. Mavrocordatos. - 

Alexandru Mavrocordatos a fost numit ambasador la 
Viena, unde a stat mai mult timp, până ce a murit Kiuprul. 
Atunci, crezându-se mai puternic, a plecat la Constantino- 
pole, împreună cu Zuulfiar Efendi şi tratatul dela Carlo- 
vitz, la care luase parte, la ridicat și mai mult, înălțându-l 
până la stima curții Sultanului, încât i-a mai dat şi numele 
de Muharemi Erar, care însemna păstrătorul secretelor şi 

_ Prin urmare el a pretins ca Domnitotii Valahiei și Moldo- 
vei cât și alţi guvernatori creștini, să îl trateze în Ilustris- 
sime. In bătrâneţea lui a avut multe necazuri. Dordahan 
Mustafa Paşa, a făcut tot ce a putut să desființeze pacea 
dela Carlovitz, a voit să omoare pe toți aceia cari au fă- 
-cut-o, căci, contra ordinului ce primiseră, au lucrat în fo- 
osul Nemţilor și mai: cu seamă al Polonezilor. —* | 

Dordahan a fost omorât prin intrigile lui Mufri ; moar- 
tea acestuia a îndârjit atât de mult pe partizanii lui, încât 
cerură să le predea pe, Alexandru Mavrocordat. Sultanul - Mustafa a fost nevoit a le împlini: dorința și el nu'ar fi: 

“scăpat, dacă nu ar fi fugit pe furiş să se ascundă la niște 
rude la Sozopolis. Conjuraţii au fost soniţi de către” Sul- 
tanul Ahmed, și, totul fiind potolit în Constantinopole, Ma- 
vrocordat a revenit însoțit de fiul său, travestit în călugăr 

PE | 8
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-şi Sultanul i-a primit în mare cinste ; el a apărut ca un: 
"soare, cu toată strălucirea, după o furtună şi s'a bucurat 
de toată bogăţia şi mărimea de mai înainte, până la finele 
anului 1709, când a murit. Doi băeţi şi două fete au moşte-. 
nit marile lui bogății. Băieţii se numeau Nicolae și Jean, 
fetele se numeau Alexandra şi Elena. El a mai avut un: 
băiat numit Scarlatos, pe care la făcut mare turnător de 
busturi la curtea domnească în Valachia și ginere lui Con- 
stantin Brâncoveanu, atunci Domnitor ; acesta era un tânăr 
cu mare viitor, dar care a murit fără să lase moștenitori. 
Nicolae, în absenţa tatălui său, care se dusese la Carlovitz, 
cu titlul de Muharemi Erar, a fost numit -Bastrerjiman sau 
prim interpret al Curţii. | e 

După moartea tatălui său, a fost numit domnitor în: 
Moldova, după aceea a fost trecut despot în Valachia. 

Jean a,fost pe tronul Moldovei din timpul ultimului 
război. între Ruși şi Turci şi â murit de inimă rea când a 
văzut că Ruşii invadează țara. Dela acest Jean a rămas un 
fiu, numit Alexandru Mavrocordat, care, în ultimul război 
a fost făcut prizonier de Ruși și dus la Petersburg, unde 
s'a însurat cu o franceză ; el a trăit la Iași cu o mică pen- 
sie de două livre pe care i-o da Ghica (Grigorie ?) *) 

Acest tânăr, Mavrocordat, a fost dintre toți grecii, cel 
mai ctim se cade, cel mai deștept şi cel mai sensibil dintre 
cei ce am cunoscut (!) și dacă ar fi fost o umbiă de drep- 
tate la Sublima Poartă, acesta ar fi fost singurul, care ar . 
fi meritat să fie domn în Moldova. pentru a: face să dispară 
starea barbară în care se afla populaţia Moldove eană şi să 
facă din această ţară, o localitate delicioasă, pentru că sl 
cunoștea legile și obiceiurile din Franţa, a fost o ingrati- 

“iudine din pariea Turcilor că au părăsit astfel pe singurul 
urmaş al unei familii care. în timp de două sute ani era 
gloria şi în serviciul Otomanilor. | î. 

“Alexandru Mavrocordat a fost cel dintâi din această 
rasă celebră, care a fost trimis la Viena î în calitate de am- 
basador, împreună cu Zmilficar Efendi să se prezinte Im-_ 
păratului în numele Sultanului Soleiman, scrisorile jalus 

» Nam6, pentru a-i anunta urcarea sa pe tronul Qitomanilor. 

  

') Probabil cel presupus că a protestat contra luărei Bucovinei.
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Aceşti doui trimiși nu au vorbit *nimic despre pace; 
în speranţa că primele convorbiri vor fi făcute din partea 
creştinilor și că, simțindu-se mai în siguranță şi mai eu: 
înlesnire a negocia ; dar, văzând. că aceştia rămâneau în- 
ir'o tăcere mormântală, ci au început şi, propunând lui 

: Leopold de â trata de două maniere deosebite, sau printr'o 
înţelegere pentru scurt timp sau pentru o pace 'stabilă, 

În primul caz ei au promis să lase toată Ungaria, nem- : 
- ților, a face ca Transilvania să plătească tribut la ambele 

. împărăţii, să restitue Camenitz-ul Polonezilor, iar Belgradul 
să rămână Turcilor. In caz de pace stabilă, Turcii cereau - 
Belgradul cu toate împrejurimile ungurești. 

Impăratul Leopold, după ce sta consultat cu Ambasa-= 
dorul francez, a dat răspunsul următor : Cu toate că astăzi - 
prosperitatea armatelor mele îmi dă speranţa că voiu lua 
nu numai Ungaria, dar chiar imperiul turcesc întreg, însă, 
pentru că îmi place să fiu în pace, mă îndeamnă să-i întind 
mâna Sultanului şi vreau să am Ungaria cu toate provin- 
ciile cari ţin de ea, adică : Slavonia, Croaţia, Bosnia, Ser- 
bia, Bulgaria şi Transilvania. In ce privește Moldova şi Va- 
lachia, ele să rămână neatârnate ; Religia Catholico-Romană 
va fi liberă în iot Imperiul Oitoman, iar Franciscanii vor 

„fi puşi în stăpânirea SE. Mormânt la Ierusalim. Polonezii cer 
să fie puşi în vechile limite ale regatului, şi să li se cedeze 
toată. Tataria din' Crimeea, Moldova, Valachia, întrun cu- 
vânt toate ţările-care se întind dela râul Boristen, până la 
Dunăre ; și mai cer ca toţi creştinii, cari trăese în cuprinsul 
Imperiului Turcesc, să fie scutiţi de orişice tribut. Vene- 
țienii cer să le fie restituită “Moreea; ei mai cer ca toate 
orașele care sunt şi insulele de. sub dominaţia Oitomană, 
să li se restitue, asemenea să li se dea toată partea numită 
Negroponte, care se întinde dela Corfu până la Corint şi o 

„parte din' Dalmația, în fine, ei mai cer dărâmarea porţilor 
de fier de la Dulcinio și Antivari. i 

După aceste răspunsuri, Ambasadorii au făcut cunos- 
cut Sultanului despre diferitele pretenţii ale puterilor aliate, 
cerând în acelaș timp instrucţiuni asupra celor ce trebue 
să facă ; nu este nici o îndoială că Poarta n'a ținut seamă 

- de cererile inamicilor și că pacea s'ar fi făcut, dacă soarele 
creşiinesc nu ar îi întunecat puţin luna turcească, car€ era .
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pe cale de a eclipsa, dacă ar fi împiedicată de armele sale, 
„obscuritatea armelor nemţeşti. Regele Franţei a declarat 
războiu împăratului, obligându-l a duce către Rhin, arma- 
tele care trebuiau să fie trimise. a apăra Dunărea. Pentru 
a nu lua asupra lui toată răspunderea, a făcut cunoscut 
Sultanului că ambasadorul său Chateauneuf, care dispu- 
nea de o armată de patru sute mii oamenii era gata a intra 
în acţiune, așa că anul viitor va pătrunde în inima impe- 
riului nemiesc, dar Soleiman,. fiind învins şi obligat a a- 
bandona toată Serbia, el a părăsit în grabă Sofia și s'a re- 
tras la Adrianopole. Atunci a găsit cu cale să răspundă Am- 
basadorilor lui, ca să aştepte la Viena și, în cele din urmă, 
le-a spus ca să susțină primele instrucțiuni, fără a mai oferi 
altele noi, și de a avea grijă că, în caz de a face pace, să 
se conformeze preceptelor din Alcoran, cari sunt mai fa- 
vorabile acelor cari primesc decât acelor cari dau, el vrea, 
mai cu seamă să facă pe împărat să înţeleagă că trebuia să 
dea Belgradul Ottomanilor, fără a mai face pretențiune 
pentru provinciile pe care el le-a cerut și, după această 
preliminare, neprevăzând nici o zi în care să înceapă ira- 
tativele pe această cale, a ascuns ordinele ce primise și a 
„spus că Sultanul nu voia nimic să cedeze, afară de cele de- 
spre. care a fost vorba la începutul tratativelor, dar, cole- 
sul Zunificar Efendi arătându-i pericolul la care se expu- 
uca şi unul şi altul, dacă nu ar urma din punct în punct 
instrucțiunile Sultanului, el a comunicat Impăratului in- 
strucţiile ce primise dela Sultan, au priniit răspunsul la care 
se așteptau. | . 

Împăratul Leopold a fost dispus a primi pentrucă, fiind 
atacat de doui inamici puternici, i-ar fi fost imposibil a face * 
un războiu cu succes, nici contra unuia, nici contra celui- 
lalt şi cu toate acestea ambasadorii turci, ne având de- 
pline puteri de a irata pacea, au fost nevoiţi a amâna ne- 
gocierile pentru altă dată ; că și după atâtea victorii nu 
puicew Imăpraţii să se desonoreze, să se înjosească ca să 
trimeată singuri ambasadori la Constantinopole, pentru a 
cere singuri pacea, afară de aceasta, se expunea la toate: 

"ş'etlicurile şi subtilitățile turcilor, care, din toate națiunile, 
ei sunt cei mai chiţibuşari, pentru interesele lor. 

In' Polonia era liniște. Cele două armate stau față în
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faţă pe margnile râului Tyras (Nistru) de care erau des- părţite. Ţarul Moscovei, din contra pusese pe picior de răz-- bciu o mare armată ȘI o trimise contra. Turcilor, . sub co- manda lui Vasile Galitzin. Se spune că şireagul armatei era. foarte lung şi cu 1500 tunuri, în total trei până la “patru. sute de mii de oameni. In armata rusă au fost şi trădători, 
cari au compromis puterea acestei: imense pregătiri. Pe: când se pregătea în localitatea numită Pricop, chiar în regi- mentul “Țarului, s'au ivit ncînțelegri. Cei mai mari ofiţeri. crau amestecați în certuri între ei, așa încât neînţelegerea. se întinsese în toată armata şi a trebuit să ordone retra- gerea fără să fi făcut vre-o ispravă. Tatarii erau la urmă, "alături de Moscoviţi şi îi atacau continu ; chiar unii din- 
tre ofiţerii superori îndemnau pe vrăjmași contra compa- tri“ților lor. ” | | 

Un asemenea atentat nu a rămas nepedepsit... Petru. Alexandrovici pe care toji îl recunoscură ca singurul mo-- narch al Rușilor, a făcut cercetări amănunțite, ca să des-: copere pe vinovaţi și a descoperit că chiar sora lui' cra: 
aceea care produsese toată trădarea din. armată, şi a în- chis'o în mânăstirea Novodieviei, Vasile Galitzin, complice. în acest act de irădare a fost scos din îndatoririle sale şi i s'au confiscat toate lucrurile lui și a fost trimis în exil la Arhanghel ; opt:alți nobili, amestecați în dezordine, au fost- condamnaţi la-moarie, și, ca ultim act a] tragediei, două- 
sprezece mii 'de răzvrătiți au fost tăiaţi în bucăţi în piața. publică și pe străzi, ca nişte animale sălbatice, | 

Această miliţie a fost desfiinţată și blestemată şi sa înfiinţat o armată regulată -şi disciplinată, după modelul ar-. matelor europene. i ăi 
„Acestea se petreceau pe timpul lui Mavrocordat, când! “regele Poloniei a intrat în războiu pe la. finele anului 1689, când a trecut Tyras şi a intrat în Moldova. El a găsit pe- 

Cantemir care a ordonat la toată populaţia să dea polone- zilor de ale. hranei şi să-i ajute la transporturi. Sa ivit 
„foametea în armata poloneză și regele a trebuit să trimită 
irupe. ca să găsească de ale mâncărei. | IE 

Aceste trupe au atacat oraşul Soroca, de :pe Nistru.. 
Acest oraș era fără apărare dar avea multe muniții şi tu-: 
nuri ; Polonezii le-au luat pe toate şi au lăsat acolo o puter-:
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nică garnizoană. Aceasta a fost considerată ca un: şiriillic 
din partea lui Cantemir, care nevoind să ajute pe faţă pe 

„Polonezi, a ascuns muniții ca acestea să le poată ridica la 
irebuință. Aceste provizii au încurâjat pe regele Poloniei 
şi a înaintat fără grije până la satul lacoblein (poate laco- 
beni) la cinci mile de aşi, dar ailând că seraschierul Buiukli 
Mustafa Paşa, venea contra lui cu Sultanul Nuradin, a găsit 
„nimerit să se întoarcă, iar armata lui a fosi din nou lipsită 
“de hrană, proviziunile dela Boroca fiind terminate, el : 
fugit la: munte. Tatarii călări i-au urmărit, i-au făcut pri- 
„zonieri pe toţi câţi îi prindeau prin păduri ca să găsească 
fructe să mănânce. Cu mari. greutăţi regele a trecut în 
Polonia, cu puţine rămăşiţe din armata lui. Dacă Seraschie- 
rul ar fi urmărit, nu ar fi rămas nici un polonez şi dacă 
“Cantemir nu ar fi voit să aducă şi cu această ocazie un 
mare serviciu Polonezilor, ca să poată fugi în ţara lor, 
„căci ar fi fost foarte mâhnit ca toţi să fie periţi, căci el a 
împiedicat pe Seraschier, să-i urmărească, spunând un pro- 

„verb de războiu care zice: că: unui inamic cure fuge, irebuc 
să-i faci un pod de aur și că din moment ce Regele Poloniei 

-a trecut în ţara lui şi lumea fiind ascunsă prin munţi, Po- 
lonezii nu mai sunt periculoși. Pe de altă parte a consiliat 
pe Seraschier ca să depărteze pe Tăiari, căci, venind o foa- 
:mete ei vor deveni pericoloşi ceea ce Serascherul a și; făcut. 
: Cantemir a trimis să caute prin păduri pe fug gari şi-a găsit 
mulţi: boeri muritori de foame pe cari i-a ajutat și i-a trimis 

la casele lor. 

- $4 i 
FAMILIA BRANCOVEANU 

Brâncoveanu a fost cunoscut în Europa sub trei nume 

diferite de odată, adică : Cantacuzin, Brâncoveanu şi Basa- 
rab. El pretindea că acest nume aparţinea. aceleiași familii. 
Pentru a da câteva lămuriri asupra-acestui caz, trebuie 
căutat mai departe începutul acestei” familii și de a vedea 
-cum a urmat. Se ştie că acest principe Sa servit de mai 

-mulți. scriitori pentru a: descrie viața lui și a stabili genea-
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logia familiei sale, și s'a-format din aceasta 'un mare volum, 
compys așa cum a vrut el și care a costat mulţi bani, dar 
care a fost luat de barbări, când i s'a luat totul: Cu toate- 
acestea nu trebuie mers mai departe de : străbunicul lui 
David, de teamă de a nu se zătăci pe drumuri întunecoase- 
şi nesigure, căci ar putea să se descopere strămoși imagi- 
nari. David nu a moștenit moșii dela părinţi şi -se ştie că. 
în Valahia, numai Cine are strămoși e nobil. El n'a:avut nici 
alte merite şi nu avea nici vreo însărcinare în Curte, ca să 
poată zice că este nobil. 

Cu toate acestea, prințul Matheiu Pa considerat î în bine- 
și sa înrudit cu el, dând de nevastă pe nepoata lui, fata cea: 
mai mică a, sorei sale, lui Preda, fiul lui David și cu aceasta 
l'a inobilat și l'a făcut vornic, adică prim intendent al pa- 

“ latului domnesc și unul dintre cei cinci ofiţeri din Valahia. 
- După moartea lui Matheiu, Preda a fost omorât, dar a fost” 
nevinovat ;-unii spun că-Mihnea Vodă la spânzurat, penisu 

“că nu a voit să fie de partea lui, când acest Domn să re- - 
voltat contra Turcilor. Dela Preda a rămas un băiat, care- 
se numea Mathias, supranumit Popa ; dar acesta nu a fost 
primit la curtea domnească ; catârul acesta nu a împiedicat: 
ca el să fie iubit în ţară, mai cu seamă din amintirea tatălui 

* său ; el era bogat şi a ăvut şi norocul că sa însurat cu Ele=- 
na, fiica lui Constantin Cantacuzin. 

In timpul domniei baronului Șerban, Cantacuzin luase 
numele de Brâncoveanu, după numele satului Brâncovenii, | 
pe care Matlieiu îl dăduse de zesire lui Preda, moşul lui: 
Constantin Cantacuzin şi de atunci el a adăogat supranu- 
mele de Brâncoveanu la numele de Constantin. Ceea ce pare 
mai adevărat. este că Brâncovenii î își. trag numele dela cu- 
vântul bulgar Brancovici. Chiar dacă ar pretinde că este: 
urmașul unei familii nobile, el nu putea decât să rămână 
sub adevăratul nume al tatălui său, căci în Valachia aşa era: 
obiceiul, ca numele să treacă dela tată la fiu şi aceasta este: 
singura dovadă 'că este nobil: și înainte de Şerban nu' se: 
"pomenea de numele de Brâncoveanu şi prin urmare, trebuia: 
ca toți Cantacuzineștii să rămână cu acest nume. Constan- 
tin “devenind domn, prin intrigile Cantacuzineştilor, așa: 
iscălea. când. scria prinților şi regilor străini. In timpul a- 

“cela locuiâ la Viena, George Cantacuzin, fratele lui Şerban;. 
, 

- ,



':120 Dr. C. D. Severeanu 

„pe care acesta îl trimisese pentru afaceri politice pe lângă 
împăratul Leopold și acolo, acest principe iscălea numai 
“Constantin. Cantacuzin. George Cantacuzin ' îi tăgăduia 
-chiar numele de Cantacuzin, căci el nu ţinea de familia Can- 
tacuzin de cât prin bunica lui şi a scris fraţilor săi la Bu- 

-cureşti, Constantin Stolnicul şi Mihail, plângându-se, că 
prințul a luat un nume 'străin. Fraţii aceștia au găsit că, ei 
nu au susținut pe Brâncoveanu şi au voit numai să profite 
-de bogăţiile lui şi nu au vroit ca prinţul să ia un nume 
-care desonorează familia de Cantacuzin. 

El s'a scuzati, căci credea -că putea să ia numele de îa- 
milie al bunicei lui. | 

Cantacuzineștii au fost și mai indignaţi de acest răs- 
puns că el poate să-și caute strămoșii din partea tatălui, 
oriunde va voi, iar nu din partea mamei, care a avut un 
nume regal, și sfânt pentru ei, şi. lau ameninţat că, „dacă | 
nu-şi schimbă numele, -vor face să fie” arestat de Poarta 
-Otomană şi vor înştiința puterile străine să se ferească de 
„el ca de un impostor (escroc) pentru că și-a însuşit un nume. 
care l-au avut numai împărații și adevărații lor descendenţi. 

Și, Constantin Stolnicul a mai adăogat şi o insultă, compa- 
rându-l cu un catâr dintr'un proverb turcesc,. care spune 

«că odată unul întrebând pe un catâr cine a fost tatăl lui, . 
„a răspuns : mama mea a:fost o eapă. 

Prinţul nu a putut să se opună binefăcătorului lui, 
fiind nevoit a nu se mai numi Cantacuzin ; i-a fost rușine 
„a se mai numi și Brâncoveanu și a luat numele de Basarab, 
nume foarte vechiu și foarte nobil în Valachia. care se 
-stinsese de câţiva: ani, din cauză de lipsă de bărbaţi. 

Invazia Turcilor în Basarabia: l-au gonit ; el s'a. retras 
“întâiu în Serbia şi de acolo a trecut în Valachia la prințul. 

“Heglut (?) care l'a primit foarte bine și i-a dat boeria de 
“Ban, cea mai înaltă boerie din Valachia. După moartea 
“prinţului Heglut, Laiora, fiul lui Barbu a fost numit dom- 
-nitor în locul lui, care a transmis numele de Basarab prin- 
-cipilor cari au urmat. Dela Laiora a rămas un fiu; Neagoe, 
„care a fost asemenea domn în Valachia,.dar nu se ştie sigur 
-dacă Neagoe Basarab a urmat îndată tatălui său. După -Nea- 
-goe a urmat fiul său Şerban Basaraba, numit și cel mare. 
Acesta murind, nu a lăsat dle cât două fete. Ancuia şi Ilinca.
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Ancuja a fost măritată cu Pătraşcu, fiul lui Mihaiu Vodă. 
Luptele ce a dat Mihai pentru a scăpa ţara de Turci a fosr- 
adevărata cauză de ruină ; el a luptat cu arma în mână şi 
a trecut cu trupele în Transilvania, unde a fost omorât de. 
oamenii lui George Basta, chiar în cortul lui, 

Fiul său Pătraşcu s'a refugiat la Viena, ducând cu dânsul. 
pe soția şi pe cumnata sa Ilinca şi â cerut răsbunare pen- 
tru omorârea tatălui său ; dar, după ce a cheltuit puținul: 
ce avea, el a murit înainte de a obține vreo satisfacţie. 
Moartea lui a aruncai, pe cele două surori, dintre care una: 
era văduva lui, înir'o sărăcie foarte mare ; ele au fost obli- 
gate să lucreze cu mâinile pentru a-și câștiga hrana, prin: 
lucru de broderie. Pe când ele se chinuiau în această stare: 
de. mizerie, Matheiu a fost numit domn în Valachia. El da- 
tora bogăţia lui Şerban. Basaraba, tatăl lor, care, după ce îl 
făcuse șambelanul lui, la ridicat și la rangul de baron. 
Pentru recunoştinţa ce avea către memoria protectorului 
lui, Matheiu a luat numele de Basaraba, şi, fiind informat” 
de mizeria în care trăiau fetele lui Şerban, le-a: adus din: 
Austria în Va'achia, unde prin binefacere a îndulcit viaţa 
lor. Ancuţa nu a voit să se remărite şi sa mulțumit a trăi 
cinstită, cu'o mică pensie. In ce privește pe Ilinca, fiind” 
încă fată „prințul Mathei i-a dat de zestre toate moşiile şi 
satele care: rămăseseră dela tatăl ei Şerban, și a măritat-o- 
cu şambelanul său, Constanin Cantacuzin. - 

Din această căsătorie au ieşit Cantacuzeniștii cari trăese- 
în Valachia.” . , a i 

Afară de acestea, Şerban a mai avut un fiu bastard,. 
făcut cu femeca unui preot, numit Constantin, şi preotul 
a fost mulţumit că avea un băiat. După moartea preotului,. 
Şerban a, luat pe băiat la Curte şi la crescut sub deaproape- 

" supraveghere. | | | 
Matheiu Basarab a luat pe urmă copilul şi la adoptat ;. 

la întreţinut douăzeci de ani cât a domnit el şi l'a declarat: 
ca succesor al lui chiar prin testament. E 

Constantin (bastardul) în adevăr că a primit succesiu-- 
nea de domn şi şi-a luat numele! de Basaraba, nume pe- 
care binefăcătorul lui, Şerban, şi-l însușise și el, dar după pu- 
tin' timp el a foșţ ganit de Turci şi s'a dus în Polonia, unde a: 

„murit fără a lăsa moștenitori. Astfel, s'a terminat eu această 
. 

-.
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familie a Basarabilor. Mathias care a usurpat acest nume și'. 
“Constantin bastardul, a stins familia Basarab, fără a lăsa 

urmaşi. Tot ce se poaie spune în favoarea acestui nume, 
este că el s'a mai continuat prin femeile Cantacuzin, prin 

Ilinca, fata lui Şerban. Așa că, când Brâncoveanu a preferat 
„această familie pentru a usurpa numele, a făcut-o pentru 
„ca să perpetuie numele lui Matheiu, binefăcătorul lui și nici 
nu era nimeni ca să reclame contra acestei usurpări, mai 
„cu seamă că o bunică a lui Şerban purtase numele de Basa- 

î  „vab şi care fusese o nepoată a lui Matheiu' Basaraba. 
- Prinţul despre care vorbeşte acest articol a introdus în | 

Moldova pe Petru I, promiţându-i să dea armatei sale tot 

ce îi va trebui. : 
Mai târziu s'a văzut cum a fost Ţarul înșelat de către 

„Brâncoveanu. Acest prinț a avut patru copii: Coristantin, 

Ștefan, Răducanu şi Matheiu, cari au pierit cu toţii împreună 
„<u tatăl lor, fiind tăiaţi cu sabia de Tiran; el a avut și șapte 
feie : Stanca, măritată cu Radu, fiul lui Ilie, Domnul Mol- 

.dovei ; Maria cu Constantin, fiul lui Dacu Vodă; Ilinca cu 

Scarlatos, fiul lui Mavrocordat; Safta cu Creţulescu, boier 
valach ; Ancuţa măritată cu Nicolae, fiul lui George Roset, 
seful garderobei lui Dimitre Cantemir; Balbass (Bălașa) care 
sa măriiat cu Manoel, fiul lui Andronic, grec nobil şi Sma- 

-vanda care a fost măritată cu Bălan, valach nobil. Neamul 
“lui Basaraba s'a păstrat prin strănepotul lor Matheiu, fiul 
“lui Constantin, moştenitor al averilor considerabile pe care 

* „strămoșul lui le-a lăsat depuse la băncile din Viena, Vene- 

“ţia, Florenţa și Englitera. 

7 

$. 5 

-CUM SE INCORONAU DOMNITORII IN TRECUT 

Cu ocazia numirii Domnitorilor de către Inalta Poartă 

“în Valahia şi Moldova, se luase obiceiul de a le face şi o în- 

„coronare cu foarte mare ceremonial; așa cum se făcea şi pen- 

-iru Paşale şi pentru marii viziri. Domnitorilor li se punea 

-pe cap Cuca, un fel de căciulă, formată din pene de Struţi, 

de către. Muhaer Aga, omul de încredere al marelui vizir, 

x - i
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iar acesta îi punea pe spate o bogată manta numită Caitan. 
Domnitorii Moldovei, după ceremonia căftănitului de către: 
marele Vizir, în: semn că îi da puterea, erau conduşi de iot 
divanul, urmat de Şoscheri până la biserica Patriarhiei, 
unde Patriarhul, urmat de toți popii şi de toată nobilimea. 
grecească, așteptau pe domn pentru a-i da sfânta grijanic. 
Acesta descăleca în curtea bisericei ; se urca pe o piatră 
patrată, pusă întradins cu această ocazie, pe când Șoseherii 

„Făceau hoslai de se cutremura aerul de strigătele lor de ve- 
selie, strigând cât le lua gura : ca Dumnezeu să dea multe... 
zile împăratului și Domnitorului. Toată lumea aștepta pe 
Domnitor în curtea, Patriarhiei şi în stradă, până să iasă din. 
biserică. La uşa Disericei dascălii greci-intonau un imn com- 
pus cu ocazia sărbătorii, în cinstea Maicei Domnului Chris- 
tos, Jupă care Domnul se urea pe tron. Diaconul cânta ru- 
găciune către Dumnezeu, ca să ajute pe Domn să fie milos 
şi bun și să fie puternic și victorios. Ca în toată domnia lui: 
să îl conducă cu. bine în toate întreprinderile lui, să îi a-. 
corde icriare și să facă ca toți vrășmașii lui să îi cadă în ge- 
nunchi. După aceasta, Patriarhul, îmbrăcat în odăjdiile lui 
bogate intra în altar, înconjurat de patru mitropoliți sau chiar: 
şi mai mulţi. Domnul intra şi el în locaşul sfânt; se apropia. 
de Patriarh, care, cu mâna îi făcea cruce pe figură ; Dom- 
nul punea capul pe masa sfântă şi Patriarhul îl acoperea cu 
Homopherul (steva) ; pe urriă, după ce făcea rugăciunile ce: 

„se obișnuiau la încoronarea împăraţilor creștini, îl ungea pe- 
frunte cu sfântul mir. După aceste formalităţi Domnul se. 
înapoia pe tronul lui și diaconii cântau Polichronnion, sau 
dorința pentru sănătatea Domnului şi Dumnezeu să dăru- 
iască viaţă lungă prea înaltului Serenisim, domn al iuturor- 
Moldo-Valahilor. o | 

Patriarhul se cobora de pe treptele sfinte, se apropia de-. 
Domn și, după ce spunea să se facă linişte, făcea puţină 

“slujbă sfântă, termina prin acelaș Polichronion. După acea- 
“stă. ceremonie Patriarhul cu toată lumea însoțea pe Domn: 
“până 'la ieşirea din. biserică. | 

„ Afară, Domnul săruta mâna dreaptă a Patriarhului care, 
la rândul lui îl blagoslovea, făcându-i semnul crucei şi îi ura: 

„prosperitate. Domnul încălica pe cal-și era petrecut până” 
,
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„acasă cu acelaş halai cum fusese adus și ficcare pleca cu 
„câte un bacșiş. - SE 

„După câteva zile, Mir alem Aga purtătorul steagului 
“împărătesc, dela Seraiu cu muzica imperială numit Tuble- 
«canie, :se ducea la locuinţa Domnului, pentru a-i închina 
steagul cel mare, numit Sangeak. 

Domnul se ducea până la poarta curții întru întâmpi- 
"„narea lui Aga, acesta după ce săruta steagul şi îl ducea la 
:frunte, după obiceiul turcesc, îl da Domnului care, la rân- 
-dul lui, îl săruta cu mare evlavie și îl da port- drapelului 
zicând : Dumnezeu -să bine cuvinteze şi să dea zile multe 

“celui prea puternic, prea bun și.prea drept împărat. După 
„aceea lui Mir alem Aga îi punea pe: spinare o 'scumpă manta 
şi îl concedia, dându-i după obiceiu şi un bacşiş. 

După terminarea acestor forinalităţi. Domnul era condus 
"Ju marele divan, adică în audienţă la Sulian, -care avea 
lână dânsul pe marele vizir, pe cei doi Cadislefkeri (?) şi 

-pe toţi marii ofiţeri ai divanului. Cel. dintâiu introducător 
numiti Capuehehaia Kriurdelis (?) era chemat la ușa salo- 
“nului Arzodafi, el punea pe spinarea "Domnului o, mare 
„manta; Muhzur aga îi aşeza bine Cuca pe cap şi îmbrăca 

„eu mantale scumpe pe boerii cari însoțeau pe Domn Și 
"cari în general erau în număr de douăzeci şi opt. | 

Astfel îmbrăcat,:Domnul, însotiț numai de patru boeri, 
“intra în sala tronului, fiind susținut de braţe de doi Ca- 
-pegii-Başa. Capuchehaia mergea înainte, iar în' urma lui 
"mergea marele Dragoman sau tâlmaciul curţei sultanului, 
care de obiceiu era creştin. Domnul se pleca: foarte mult - 

de trei ori şi înainta până la mijlocul salonului, care nu 
era prea spaţios, şi acolo -sta în picioare. | 
«Sultanul, şezând pe tron, spunea marelui Vizir să zică 
"Domnului ca să pronunțe cuvintele următoare : „Sinceritate 
“şi supunere “lui, ajungând la auzul Padișahului. îl recom- 
„pensează, dându-i principatul Moldovei şi că datoria lui va 
'fi să-nu uite să fie supus totdeauna și că el în veci să pro- 
-tejeze şi să apere ţara ce îi este încredințată şi să aibă şi 
mare griii să nu facă nimic contra poruncilor împăratului”. 

Domnul răspundea : „Cu, pericolul vieței mele şi a ca- 
-pului meu, voiu pune toate puterile mele în serviciul prea 
“înaltului, prea dreptului și prea pravoslavnicului şi puternic 

7
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stăpân şi împărat, că niciodată să nu își retragă mila dea-'. 
supra mea”: 

După această audienţă, Domnul era condus afară din 
„ salon, tot cu ceremonialul cu care a fost introdus: 

„In curtea interioară a Seraiului, îl aştepta un cal pe 
care i-l dăruia Sultanul şi pe care încăleca, salutând pe ma- 
rele vizir şi care 'la rândul lui îl saluta asemenea, plecând 
capul. Domnul se întorcea la gazda lui. Aaa 

Pe tot drumul, boerii și toţi însoțitorii lui, mergeau pe” 
jos în urma Domnului. Când el era gata de plecare în 
Moldova, Sultanul da ordin ca mai mulți ofițeri să-l în- 
soțească până în ţară ca să îi dea în primire ţara și să-l 
pună pe tron. Dintre cei mai principali erau : Syhadar aga 
sau Ciohodar aga sau Miriachar aga sau cel mai vechiu 
şambelan, sau Capeg6 başa. In tot cortegiul mai erau și 
doi Prikiş sau păzitori credincioşi ai sultanului, îmbrăcaţi 
“numai în aur și argint. Mai erau asemenea: doui Akiula 
buzi, numiţi astfel, pentru. că purtau căciuli albe, doui Ca- 
pegii şi mai mulţi Sofcheri, dacă Domnul ar fi dorit. Da- 
toria acestora era să facă: alkeps sau halai împrejurul 
Domnului. ori de câte ori încălica și descălica de pe cal și 
să slujească pe el şi pe 'însoţitorii lui ori de câte ori tre- 
cea printr'un sat în drumul lui până să ajungă la reşedinţa 
domnească. Sofkerii mergeau înaintea Domnului, când el 
intra şi eşea dintr'un sat sau oraş. Capegii îi ţineau scara 
dela şea, în toi timpul până când el ajungea la reședința 
domnească. Când Domnul. se apropia de Iaşi, boerii şi po- 
porul, călări și îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, îi eşeau 
înainte, toți îi sărutau mâinile, cari, după ce îi urau bun 
venit, el îi ruga să încalece. Boerii mergeau alături de 
Vodă, după rangul de boerie ce aveau fiecare, iar ofiţerii 
mergeau înainte. 

Domnul intra în oraș la pas încet, dând din cap întoc- 
mai ca o paiaţă pe care ar trage-o cineva de aţă. Pentru a 
da mai multă importanţă paradei, mergeau cu toţii la Mi- - 
tropolia cu numele Sf. Nicolae. Mitropolitul și trei arherei 
şi cu toţi popii, dau Domnului crucea sfântă şi evanghelia ca 
să le sărute. Geamparalele: muzicei turcești nu cântau în 
acel timp. 

Domnitorul intra în biserică iar dascălii cântau isonul
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de bună venire. Vodă se apropia de altar, pentru a Îi uns 

de mitropolit, cu si. Mir, dacă nu ar fi fost uns de patriar- 

hul din Constantinopole. După ce această frumoasă  cere-: 

monie se termina şi Polichronionul :se auzea din toate: 

părțile, Vodă pleca către palat în cântecele trompeţilor, to- 

belor, ţimbalelor și geamparalelor. Intra în sala divanului 

şi sta-în picioare în faja tronului ce i se pregătea din 

vreme. a | - 

__ Toţi boerii, cari l-au însoţit, ocupau fiecare câte un. 

scaun. Ofiţerul care a fost trimis de Sultan să fie de faţă 

la încoronare, da lui Divan efendi (secretarul) să citească 

în fața divanului Hatişeriful Sultanului. Acesta era turc, 

„citea rar şi cu voce tare, iar marele Postelnic, şambelanul 

palatului, îl traducea în româneşte. Ofiţerul iurc îmbrăca. 

pe Vodă cu mantaua domnească. Caftanul împodobit cu 

hermină, pe care o adusese din Stambul şi îi da mâna 

dreaptă pentru a-l ajuta să se urce pe tron. Artileria, care” 

se compunea din două-trei tunuleje, trăgea o salvă, iar po- 

porul striga ura. Domnul dăruia ofițerului ture o manta: 

îmblănită cu herinină, iar secretarul divanului primea nu- 

mai un caftan de postav. După acestea toţi boerii mergeau 

de sărutau mâna Domnului, pe când el sta pe “ron și le- 

mulțumea, dând din cap, după care se retrăgea în aparta: 

mentele palatului. Toată ziua era petrecere cu beutură și : 

cu jocuri greceşti și moldovenești. 

__ Aceleași formalităţi se îndeplineau și când se încoro- 

nau domnitorii în Valachia. i 

- 56 

DIN ISTORIA VECHE A MOLDOVEI | 

Geografia veche 

Moldova era împărțită în Țara de sus și Ţara de jos. î) 

Țara de jos se întindea către Orient, începând dela: 

laşi; unde era reședința domnitorilor, până la Bender (Li-" 

ghina). In partea de jos mergea până la Galaţi, pe margi- 

  

1) De aceea se numeau două Moldove (N. T.)
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nea Dunărei. Către apus, se mărginea cu Valachia şi cu 
munţii despre Transilvania. | 

Ţara de sus începea dela laşi, către Nord, se mărginea 
cu munţii Carpaţi şi mergea până la Sugarina, oraş în 
Podolia. : 

Altă dată, în Tara de jos se cuprindea și Basarabia, pe 
care Tătarii o numeau Bugeac, în care erau cele două 

:oraşe principale Akerman (Cetatea Albă) şi Kilia. Cea din- 
tâiu, după Herodot, pe care Românii o numeau lulia Albă, 
iar Moldovenii au numit-o Cetatea Albă, oraş alb. Acest 
oraş a rămas.celebru, pentru că acolo a fost exilat, renumi- 
tul poet roman Ovidiu. Acolo'se mai vede încă un lac, | 
care poartă numele de lacul lui Ovidiu. 

Acest autor plăcut, a cărui amintire va fi în veci plă- 

-cută amanţilor şi poeţilor, aflându-se exilat în ţara săl- 
batică a Goţilor, astăzi Moldova, a locuit câtva timp în 
Cetatea Albă, pe urmă s'a retras la trei leghe, de acolo, 
“într'un sat, din care se mai văd ruine. Aproape de locuinţa 
lui se află un mic izvor de apă, care îi poartă numele ca 
şi lacul vecin, pe marginile căruia Ovidiu avea obiceiu de 
a se plimba foarte des. Zicătoarea spune că el a scris în: 
limba moldavă mai multe poeme, după cari nu s'a putut găsi 
'nimic pozitiv. Memoria despre âcest mare poet, nu a făcut 
nici odată impresie asupra populațiilor locale. . 

“Legenda spune că a venit din partea 'de nord a .Ti- 
brului un om. extraordinar, care era plin de bunătate, că 
acel om ofta mereu și vorbea singur și părea că miere 
curgea din gura lui. Ceea ce este de mirare că nici Dimi- 
irie Cantemir, nici N, Mavrocordatos, foarte învăţaţi, nu au 
ridicat un monument în memoria lui Ovidiu, care a căutat 
să consoleze, prin poeziile lui. acele populaţii 'amărâte.. 
Să sperăm 'că cei viilori vor repara ceea ce, cei trecuţi 

mu au făcut. 
Locul unde a stat Ovidiu, este dintre cele mai triste. 1) 

Kilia, care sa numit Licostomon, este aproape de una 
din gurile Dunărei, numit și el Kilia. „prin care Dunărea 

„se varsă în mare. 

) Mai departe autorul Carra, face o descriere foarte poetică a loca- 
dităţei & Tr). 

- - +
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In. Ţara de jos se mai află și alte orașe, între care și 

Tighina pe marginea râului Tyras sau Nistrul. Acest oraș 

a fost predat Turcilor de prinţul moldovean Hero. (cine va 

fi fost ? (N. Tr.) Mai este asemenea şi Gergina, dar care nu 

trebue să se confunde cu; Giurgiu din Valachia, pe marginea 

Dunărei. Acest oraș este pe râul Siret aproape de Galaţi, 

în ruinele căruia s'au găsit mai multe medalii vechi. După 

inscripția de pe o piatră găsită acolo se crede „că oraşul 

a fost înfiinţat de Traian. 

“Un alt oraş; aşezat pe Milcov, numit Crazuna (probabil 

Crazna (N. 'T.), pe Prut, este Tacphalia lui Herodot, care, 

se crede că altă- dată a fost considerabilă, judecând, după 

ruinele ce s'au descoperit în timpul lui Dimitrie Cantemir: 

Acest oraş este la nord de Ister sau Danubiu şi aproape zece 

mile departe de Huşi, unde Petru | a fost nevoit a capitula 

în 1711, în războiul cu Mahomet Baltagi Başia (Cred că 

autorul face o mare confuzie topografică. (N. T.) Se mai 

află şi oraşul Soroca, numit Akerman, pe râul Tyras- 

(Nistru), zidit din piatră. În fine Iaşi, pe râul Bahlui, la 

patru mile de Prut, sau pe marginea acestui râu, după cum - 

din eroare îl aşează unii geografi. 

| In partea de sus a Moldovei este Suceava, Cernăuţi, 

Nameşa (probabil Nămoloasa N. T.) Romanov (?) şi Satagora: 

şi Hotinul, unde Turcii au avut garnizonă permanentă. 

Inainte de a se așeza Turcii în Europa, Suceava a 

fost capitala Principatului Moldovei și locuinţa Domnitori- 

lor dar, după luarea Constantinopolului, s'a mutat capi- 

tala Ja laşi, așa ca să fie mai aproape de frontiera imperiu- 

lui otoman. Acest oraș este de o întindere mediocră, casele 

mici şi mai toate construite din lemn, sunt numai “şase stra- 

de, îndestul de spaţioase, totdeauna foarte murdare şi pa- 

vate cu lemne (bârne transversale, în formă. de. poduri) șI 

prin nimic nu se arată că ar fi un oraș prea vechiu., 

La Suceava este o piatră mare, căzută dintr'un zid, pe 

care sunt săpate turnuri în relicf, purtând o coroană im- 

perială cu doi lei, pentru a susţine piciorul acestor turnuri 

şi doi peşti cu solzi şi cu coadele ridicate și încrucișate ; 

de desubt un cap de taur cu o stea cu șase raze între coarne. 

Din aceasta se poate deduce că a fost pusă la fondarea ora- 

şului, cu toate că nu există nici o inscripţie, nici data anului.
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Se ştie că din timpurile cele mai vechi, capul de bou a: fost 
considerat ca marca Moldovei. În genere analele Moldovei 
sunt foarte obscure ; toţi locuitorii trăesc într'o stare foarte 
primitivă de cultură. Grecii au fost de o rea-voinţă, ca 
să nu se poată spera nici un ajutor din partea lor, în cu- 

noaşterea originei, cine a construit oraşele și satele. După 
cercetările: (autorului) se ştie că Moldova a fost supusă tur- 

cilor ca un Conac. Aceasta s'a cunoscut dintro *diplo-! 
mă a sultanului, care a fost păstrată până ce Sobiescky,. re- 
gele Poloniei, când a intrat în Moldova, la 1686, a ars-o, în 
faţa poporului, pronunțând o lăudăroasă cuvântare : : „„Priviţi 
cu'băgare de seamă cum Majestatea mea ştie să vă scape 

- de robia turcească...” Din toate privilegiile acordate Moldo- - 
venilor, după obiceiurile de atunci, cel mai principal este 

„cel următor: „de vreme ce, Mo!dova s'a predat de bună-voie 
și a promis supunere către împărăția otomană; voinţa Sul-- 
anului a fost.ca toate bisericile:de'rit “creştin :să nu fie 
-violate, ca.legile țărei să rămână în ființă”. De la:Domnitori 
se cerea ca în fiecare an să trimită Sublimei Porţi,” prin 
boeri credincioşi sau deputaţi, o mie de galbeni âur, patru-. 
zeci cai buni, douăzeci de uli de vânătoare, toate sub formă 
de Peşcheş sau cadou. Toate aceste convenţii au fost exe-: 
cutate exact 7in partea 'Turcilor, până la domnia lui Petru 

Rareș, când turcii i-au cerut un Carai sau 'un adaos de o 
sumă foarte mare, sub formă de tribut. Petru Rareş Sa dus - 

- singur la. sultan să, îi arate că “țara nu putea :da o sumă 
aşa mare, și a trebuit, ca să îmblânzească pe tiran, să să- 
rute treptele tronului. Pentru că. nu a putut obține cle-. 
menţa sultanului, a refuzat a se supune, dar, de teamă de 
urgia poporului, - care putea să-l acuze că din” cauza lui a 

"căzut pe capul lor greutăţile impuse de Turci, el a abdi- 
„cat şi s'a dus la Ciceu, oraș în Transilvania, unde a Arăit.. 

'din venitul moșiei ce a cumpărat. Dar Ștefăniță Vodă, care 
” a fost numit în locul lui, mai ambițios sau forțat, a con 

venit să dea douăsprezece mii. galbeni aur. Urmaşii lui. și 
mai lacomi de domnie, au ridicat şi mai mult. acel tribur.: 

aşa încât nu se ştia unde se va opri. Nu numai că trebuia 
să plătească până la șaizeci.de mii de galbeni aur anual: 

"dar, încă douăzeci și patru mii, la. sărbătoarea Paştilor, fără 
a mai număra şi alte daruri făcute -sub toate formele, per- 
soaneloi cu trecere la Curtea sultanilor..  - 9. 

* ” 

» 

Î
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Ei $ 7 Ia 
CUM SAU FORMAT DOMNIILE STREINE IN MOLDOVA 

ȘI. VALAHIA. : 

“ * Bogdan, conformându-se dorinţei părintelui său, a tri- 

mis ambasador pe Logofătul Tensuk, care, fiind primit în 
audienţă de Sultan. i-a spus că vine din pariea Domnitorului 
Bogdan" şi a poporului. ca să ofere înălțimei sale, cele două 
Moldove *) în condiţii onorabile ; în special el a cerut ca 
religia să fie respectată şi aşa că ţara va [i considerată ca 
uu Conac al Imperiului şi că se vor supune otomanilor. Sul- 
ianul a fost foarte bucuros, el a fost cu atâta mai mulţumii, 

când a aflat de această supunere încât nu a mai.venit cu 

armată în contra Moldovenilor, cu toate că acestia, de mar 

“multe ori _îndrăznise să se măsoare cu: putercu. Padişahului 
Soliman. Acesta a dat o Iradea ambasadorului, iscălită 
chiar cu mâna, lui” proprie pe care a adus-o. la Sucaava; 

„după care, Bogdan. şi cu boerii, sau dus întru întâmpinarea 

Sultanului şi, găsindu-l aproape de Sofia, capitala Serbiei 
(cred greşală. N. T.) pe drumul Constaniinopolului. i-a dat 
patru mii galbeni aur. patruzeci epe borţoase şi douăzeci 

şi patru hereţi (ulii de vânătoare) : angajându-se de a plăti 
în. fiecare an” partea aceluia venit. în semn de supunere 
feudală. - 

- După numele acestui Bogdan, Moldova sa numit Bog- 
dania, în locul numelui vechiu. când locuitorii acestei ţări 

se numeau Akislaci sau.. mui ales. Aculabi, care însemna - 
Valachi albi : aceia ce se numesc astăzi Valachi. au avut 
numele de Cara Iflae sau Cara Vlahi, adică Valachi negri. 

Sub domnia lui Bogdan şi a încă doi domni din aceiaşi fami -- 
“lie,.cari au urmai după el. cele două provincii. au fost li. 
mitate. (proverbul zice că ..capul plecat.- de sabie nu este 
tăiat”. Se mai Spune că: cu cel mai marenu te pune,.cu cel! 

_mai tare nu îe lupta. (N..T.) Turcii în ocuparea Imperiului 
Grec. se mulțumeau cu puţinul tribut, ce Ii se plătea, dar, 
venind la Domnie Caziclu-Vodă (care va fi fosi acesta ? N. 
T.) pe ironul Valachici acest domn s'a gândit ca să se 
scape de jugul lurcesc. şi așa. a refuzat tributul anual. Ma- 
  

) Moldova de sus şi cea de jos,
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homet II, care ă cucerii Constantinopolul şi unde își stabi- 

lise Imperiul: „a venit în Valachia, şi, după bătălii sângeroa- 

“se, pe care le-u dat contra acestui domn, pe câmpia 'de la 

Foeşani, în 1460 l-a forţat să fugă în Polonia, unde a murit.. 

Istoria vorbeşte de, acest Cazielu-Vodă ca de un mare tiran. 

Se spune că el a omorâi şase mii de oameni și i-a umplut 

cu paie. pentru o nimica toată. din care cauză poporul îl 

numea Capalue sau “făcător de mumii sfinte (pienx). Turcii: 

îl numeau Kazikli, care va să zică bogat în fantome reli- 
pioase. În locul lui. Mahomet a numit pe fratele lui. Deo- 
camdată, Ștefăniță Vodă. [iul lui Bogdan; care urmează pe 

tronul Moldovei. sa răsculat și el contra Turcilor, refuzând 

tributul. 
Mahomet a trimis un Paşă, pentru a-l face să înțeleagă. 

Acest domnitor s'a dus cu mare curagiu înaintea acelui 

Paşă şi la întâlnit la Fălciu — pe marginea Prutului. Bă- 

 tălia a fost mult timp nesigură; dar, în cele din urmă, Mol- 

dovenii au biruit. Pasa a fost omorât, precum şi mulți sol- 

dați şi un mare număr de prizonieri, şi cari au scăpat, au 

fugit până peste Dunăre. Mahomei, aflând despre această 

“înfrângere, s s'a supărat foarte rău şi anul următor, 1472, a- 

plecat/singur către Moldova. în fruntea unei armate nu- 
me. oase: şi. neîntâlnind nici o rezistență, s'a mulţumit a 

jefui, a lua-totul şi foarte. mulți robi şi animale. In acel 
timp, nimeni din familia lui Bogdan, nu domnea, nici în 

Moldova, nici în Valachia, căci, toți ai acestei familii îu-- 

- giseră în Ucraina, unde au jucat un mare rol.. 
a. 
pa | | 

In timpul domniei lui Vasile (Lupu) şi-a făcut apariţia 
renumitul Bogdan Kiemielniţki Hatman, sau şef al Cazacilor 
(călăreți) care făcea să tremure nu numai Polonezii, dar 
x. .. . rn .. .. . . . 
thiar Turcii şi 'Lătarii. Turcii îl numeau Smil şi nu uitau - 
nici odată ravagiile ce făcuse el pe marginea Mării Negre. 
EL a fost omorât într'o luptă cu Polonezii! A lăsat doui copii, 
pe Gheorghe şi Timuș, care s'a însurat cu Ruxandra, fata. 
lui Vasile Lupu, fiind gonit din Domnia Moldovei, de către. 
Ştefan, supranumit Burduful, s'u retras la ruda lui Kiemiel- 
nițki, care i-a dat patrusprezece mii de cazaci, comandaţi 
de Timuș, pentru a-l repune pe tronul Moldovei .şi-mai 
cu seamă să ocupe Suceava, unde lăsase averea. nevasta 

pr
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şi pe „fiul său. Dar, "înainte de a ajunge în aceaseă locali- 

tate, Suceava căzuse prin trădare în mâinile lui Ștefan care 

liase bogăţiile lui Vasile (Lupu) şi trimisese la Iaşi, pri-- 

zonieri, pe nevasta şi copilul lui- Vasile, care, cu toate aces- 

_ tea, a încercat în zadar să se ducă la Suceava, unde a găsit 

pe Timuș instalat împrejurul Sucevei ; şi cum îi plăcea să 

bea a început să bea vin şi bere de Miiller, fără socoteală: 

“ Un artilerist neamţ, văzându-l în stare de beţie. a în- 

dreptat un tun către el și i-a stricat un picior. Din cauza - 

aceasta; Timuș a murit peste câteva ore şi Cazacii au că-. 

pătat o frică aşa de mare, încât toți au luat-o la fugă, dar, 

puţini au scăpat, pentrucă Moldovenii i-au urmărit şi tăiat 

„cu săbiile, și cari au rămas vii au fost înecaţi în Nistru. Se 

spune.că “Bogdan era așa de beţiv, încât, când s'a dus la 
- ginerile lui Vasile, șapte zile nu s'a trezit, așa că Vasile nu 

sa putut înțelege cu el şi. la toate câte îi spunea, Bogdan: 
cu .oala cu vin îi da și lui Vasile să bea ca să uite ne- 
cazurile. | 

Vasile, văzându-l în această stare a spus celor dimpre- 
jur : „Eu'am crezut că Și cazacii și cei cari îi conduc sunt 
„oameni, dar acum văd că sunt nişte „urşi transformați în“. 

. oameni, sau aceștia prefăcuţi în urşi”.. | 
-. „George. Kiemielniţki. fiul cel mai mare al lui Bogdan *) 
despre care vorbirăm, după moartea tatălui său, care a fost 
omorît în lupta cu Polonezii.-a fost ales, Hatman de către 
Cazaci, s'a luptat trei ani conțra: Polonezilor. Văzând că 
aceste rezistări şi, de frică să nu fie omorât cum a fost tatăl 
lui, a hotărit să se călugărească ş și să moară într'o mânăstire. 
S'a deghizat în călugăr şi, trecând prin pustiile Ukrainei, 
nespunând nimănui gândul lui că avea să intre în Mânăstirea 
Sfintei Fecioare. Acest vagabond, necunoscut, a întâlnit în = 
drum alți vagabonzi cari, după ce l-au bătut, i-au luat tot 

ce avea la el. Mai mulţi Tătari l-au. scos din mâinile lor, 

dar şi aceştia l-au maltratat şi l-au dus în Tataria la chanul - 
Crimeei. Acesta observând.că nu ar fi un. om de'rând, l-a 
îndemnat să se boteze turc. fără să reuşească ; dar un ca- 

zac, care fusese sub comanda tatălui lui și care se turcise, 
l-a. recunoscut şi de frică să nu îi ia locul la curtea cha- 
nului, l-a denunțat acestuia, care, "l-a trimis peşcheş Sul- 

  

! 1) Să se ştie că acest Bogdan, nu este fiul lui Ştelan cel "Mare. (NT.
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ianului la Constantinopol, să-facă ce ra vrea cu el. Sultanul : 
a poruncit să-l închidă în „Cele şapte turnuri”, unde a.stat 

mai mulți ani. El, văzând niște vase (şeici) ancorate ală- 

„uri, sa hotărit să fugă' noaptea ; ; a făcut-o funie din co-: 
voarele pe care dormea și s'a lăsat în mare, dar funia fiind - 
prea. scurtă, cl a căzut, şi a făcut sgomot ; ; păzitorii, l-au 

prins, și "l-au închis din nou și-i-au pus lanţuri de gât, 
de mâini şi. de picioare şi, a stat închis de la 1670 până la : 
1677. El se obicinuise așa de mult cu mizeria, lui încât, când 
i s'a propus să fie din nou numit Hatmanul Cazacilor, a re- 
fuzat ; dar lui îi plăceau mai -mult lanţurile -şi cu , mare" 
greutate "l-a făcut să primească înalta situaţie ce i se oferea. 

Cazacii n'au voit să-l primească ca șef, pentrucă ei nu'l 
“credeau că cra adevăratul fiu al lui Bogdan: După trei ani. 
a fost trimis în Ucraina, să. adune lucrători ca să facă o 

cetăţuie la gura Niperului: EL a avut să lupte cu. nişte 
trupe de Cazaci, comandaţi de Pirco şi'a fost omorât de a-: 
cesta. Cu acesta s'a stins familia lui Bogdan Kiemielniţki. 

Aproape o sută de ani, Turcii au lăsat. în pace pe? Mol- : 
-doveni, în conformitate cu convenţiunile încheiate, ca să-și - 
aleagă singuri pe Domnitorii lor. 

Pe urmă, Poarta a găsit cu cale ca să  municască 
-Jeadreptul pe Domnul Moldovei, dintre aceia cari puseseră ! 
zălog la Constantinopol şi de preferință, dintre grecii cari 
locuiau la Stambul şi cel dintâiu a fost grecul Dimitrie: 
Cantacuzino. Peste zece ani a fost numit Anton Rosetti, C. 
Cantemir, Ducas Rumeliotul, - C. Mavrocordatos, Dimitrie 
“Cantemir, ete. . pri = 

La 1538 Soleiman III, în capul unei armate numerdase a - 
pătruns în ? Moldova, spre marea mirare a populaţiei, care 
nu știa pentru ce vine acest tiran. 

“ “Toată țara era! în foc, de la. Dunăre până la Suceava. 
Suw'tanul s'a stabilit în faţa orașului şi a cerut să i se plă- 
1ească tributul anual. Moldovenii înfricoșaţi i au îngenunchiat 
inaintea Sultanului, rugându-l să mai potolească urgia ce 
căzuse pe ei și au consimţit să plătească tributul şi au cerut 
grația lui Soleiman ca să-și aleagă ei pe Domnitori, care să 
fie confirmaţi de Poartă, ca mai înainte. Sultanul le-a încu- * 
xiințat cererea şi a dat drumul celor arestaţi. 

A doua zi a adunat pe toţi boerii şi le-a spus.care era 
înrprejurarea care îl făcuse să vină cu putere asupra Mol-
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dovei. El a venit să. răzbune distrugerea cetăţei Kilia şi 

masacrarea musulmanilor ce locuiau acolo. Soleiman a spus: 

că, după Coran ar trebui să-i tâie pe toţi, dar îi iartă, însă 

să-i predea: toate bogăţiile fostului Domnitor. Moldovenii au: 

tăcut. dar au văzut cum Teflenderul intră în Palatul Dom- 

nitorului însoţit de o companie de ieniceri, și ridica toate. 

bogăţiile, argintăria şi pietre scumpe. Soleiman sa mulțu- 
mit cu ce a luat şi s'a întors la Constantinopol. 

In drumul său s'a abătui să vadă ruinele oraşului Kilia,- 

şi a poruncit să se reconstruiască şi lemnăria să o ia deta - 
podul pe care a trecut el cu armata peste Dunăre, la 
Jsaccea. 

Dela 1538 la 1670, istoria Moldovei vorbeşte foazte pulin 
despre cele ce sau peirecut. Se vede că „tributul se 
plătea. regulat. S , 
La 1670, pe când Ducas Rumeliotul domnea, Mahomei 

IV a declarat războiu' Polonezilor, şi a plecat singur conira 
lor, a trecut Dunărea pe un: pod pe care l-a construit la. 
Sactasa (probabil Isaccea. N. T.), trecând prin Moldova s'a 
oprit aproape de Hozin (probabil Hotin. N. T.) pe marginea: - 
râului Tyras (Nistru). a 

- Cu luntrile a trecut o parie din armată peste Nistru, 
pentru a ocupa orașul Zavaniski (probabil Iovaniski. N. T.) 

„care a fost luat cu forţa. Tătarii s'au predat în lagărul Sul. 
tanului. 5 

_ Mahomet IV a. dat poruncă lui Ducas, Domnul M6!do-- 
vei, ca să trimită lemnărie trebuincioasă pentru a face pod 
peste Nistru, dar Ducas, care avea înțelegere cu Poloncsii, 

. mergea încet. Mahomet s'a supărat şi a dat ordin să-l aresteze 
. 3. * .. ._ - “ Ei 

şi "i-a luat toată averea. Boerimea a fost autorizată să aleagă 
alt domn și a ales pe Petre (poate fi Petru Cercel, căci el =- 

- «lomnit foarte puțin, N. T.). 

/
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- INCEPUTURILE MEDICINEI 

Istoria spune că medicina a ! fost practicată din cea mai 
adâncă vechime, lu popoarele înaintate în cultură. S 

„Egiptenii au cunoscui foarte bine anatomia. „prin ur- 
mare şi chirurgia. ca să vindece plăgile exierne şi să mumi- 
fice cadavrele cu o artă incomparabilă. Israeliţii au trebuit 
să întrebuințeze cauterizări şi amputațiuni pentru râie, pe- 

lagră, ete. La Greci, poetul Pindar, laudă pe Esculap, fiind- _ 
„că vindeca Pesta. Romanii, cu toată preveniiunca lor în con- 
ira medicilor greci. au fosi neyoiţi ase ocupa de chirurgie, 

din cauza continuelor”răsboaic, prin care cuceriră toată lu- 
mea antică şi Arcagal. le escita admiraţiunea. prin tratarea 

mai întâiu a rănilor (pentru carel numiseră vulnerarius); 
-apoi, prin operaţiuni chirurgicale (peniru care] porecliseră . 
.carnefiz. adică -gialat, măcelar). | a 

- Pretutindeni au existat medici şi njedicasiri. asirologi 
şi: zodiaşi. cum pretutindeni mai există chiromanți şi ghici- 
tori. -cum la .noi se găsesc încă vrăijtoare şi descântătoare, 

-care alirmă'că ştiu de toate. că posedă știința de a vindecă 

ori-ce afecţiune. Nicăeri nu se menţionează însă. despre exi- 
stența unor anumniie localuri. în care bolnavii să fi . fost 

căutați în mod metodic. o - 

Nu cred că va fi o exăgerare. dacă voiu considera tem- 
-plele antice. ca origină a spitalelor moderic.  - 

La Fgipteni şi Asirieni. vindecările se opreau în; temple. 
de. către clerici şi sub auspiciile religiunei.: sub formă mi- 

_ raculoasă. Vechiul și noul testament, Biblia si Evanghelia, ne 

“vorbesc de „îngerul domnului”. care să. cobora în „scăldă-
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““toarea oilor” zis în hebraica vitezda, despre „isvoare de 
tămăduire” şi alte tratamente, care se aflau î în templu. -Nu- 
„mai magii Persiei; cu faimoasa lor artă „magia”, făceau vin- : 

"-decări, fie la dânşii, fie la domiciliul bolnavilor. Cât despre 
greci, la ei așa zişi „aselepiazi”, preoți ai lui Esculap 

- exercitau în temple ceia-ce se numea „arta medicală” şi «- 

somnifere și narcotice. 

probabil că prinprejur sau în apropiere, se aflau locuinţe: 
pentru instalarea celor suferinzi.. Executat-au ei şi opera- 
jiuni chirurgicale ? N'o putem afirma categoric în lipsă de: 
documente sigure, dar se făcea în tot orientul cu substanţe: 

. 

= Creştinismul adoptă acelaş mod de privire. Bine- -cu- 
vântările preotului, atingerea de -moasce, căderea la sfin- 
tele daruri, stropirea cu aisamă, 'presenţa icoanelor făcătoare- 

“de minuni, dar mâi cu seamă cuminecătura, au fost ConN- 

+ 

:siderate de primii creştini ca'medicamente cu atât mai cfi- 
“cace, cu cât vindecau-prin puterea divină. S'au ivit chiar 
“bărbaţi de profesiune, care, pentru bunătatea şi ddesinte-- 
resarea lor, au fost canonisaţi. 

Astfel, în calendarul nostru, figurează sfinţii Panteli-- 
mon, Elefterie, Cosma şi-Damian (zişi „doctori. fără. arginţi”, 
adică medici de consultaţiuni în adevăr gratuite), ca şi cei: 
trei ierachi.ai bisericei orientale, sub a căror protecjiune- 

“a pus spitalul „Colțea piosu'-i fondator. 
Fiind:că una din virtuțile de căpetenie ale creştinismului: 

-este şi caritatea, milă către aproapele său, primirea! călă- 
torilor, ajutorarea săracilor şi îngrijirea bolnavilor, de aceea. 
prelaţii şi domnitorii, în decursul evului -mediu, întreprin- 
seseră construirea de monăstiri și chinovii, și tot atâtea azile 

pentru retragerea bătrânilor,. şi pentru uşurarea suferințe- 
lor. În istoria Franciei se menţionează despre dânisele incă. 
din secolul-al X-lea şi despre spital înte'al XII-lea. Ca să- 
inspire mai multă încredere şi să treacă drept localuri în: 
care ospitalitatea se da sub ocrotirea lui Dumnezeu, li s'a. 
dat numirea de „;Hâtel Dieă”. Nişte asemenea localuri :se- 
“găsesc mai multe răspândite î în Franţa şi unul la Paris, eon- 
duse de călugări până în secolul al XVII-lea. Chiar astăzi. 

„ne mai 'servim. de chirurgie, peniru afeciunile: geniio-uri-- 
nare, de instrumente inventate de monachi și zise după 
numele lor, ca de exemplu Frâre Come de la vechiul Hatel:. 
Dieu din Paris; pe când acesta era administrat de popi.
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În mai toate “statele culte: din occident, spitalele -nume- 
+ oase au rămas de la clerici; unele sunt instalate în monăstiri 
şi administrate exclusiv de dânşii, ca cel cu peste 500 paturi 
în Taborstrasse din Viena. ag, 

“La noi, nu numai că monăstirile au fost şi sunt încă 
aziluri şi spitale, unde fie odată cu cetirea moliftelor,. că-. 
derea la sfintele daruri, ungerea cu mir şi altele proce- 
-deuri religoase, se administrau bolnavilor diferite substanţe, 
ierburi medicale, decocturi, etc., chiar biserici din oraşe au 

- “ținut locul de spitale.-Până.mai acum câţiva ani, la biserica 
, [coana - — numită astfel după o icoană făcătoare de mi:. 

nuni — se aflau în fundul curței, camere destinate pen-. 
ivu căutarea celor :atinşi de: afecţiuni mintale. Tot în jurul 
bisericilor s'au înființat la noi primele spitale regulate, 
“Colțea, sf. Pantelimon, Mărcuţa şi sf: Spiridon din laşi. |. 

Intorcându-ne la. Franța. vedem, că în tractatele vele- : 
- brului A. Par6, ale lui Pigrai, Thevenin și Guilemeau, în. 

— 

secoiurilor XVI și XVII, nu găsim: absolut nimic despre. 
descrierea pitorească.a lui Dionis, precum şi în“toți' autorii 
spitale, afară de Saviard, care le airibue 'mari resultate. 
„Totul se reducea la cunoștințele dobândite în răsboae,. 
pe câmpul de luptă sau în, practica privată ; numai acolo se: 
câştigau elemente. de observare şi de instruire. 

Veridicul și judiciosul ]. L. Petit, “apoi Garangeot, 
““Morant, Le Dran, Ravaton, Begin, nume pe cari le întâlnim: 
-continuu în. decursul: studiilor: noastre, împreună cu ;„Aca- 
demia de chirurgie” au îmbogăţit ştiinţa. împrumutând totul 
"de la răsboae mai mult -ca dela: spitalele civile. 

Trebue.să ne scoborâm: în secolul al XVIII ca.să găsim 
că Desault pentru prima! oară, vedem zăpăceala în' câre 
se afla şcoala franceză arătând tinerimii-calea către ;„Hâtel 

Dieu”. De atunci începe adevărata eră medicală ; de aceea 
şi perioada aceasta poartă. numele de „scoala practică”. sau 
„scoata lui Desault”: - o: - 

Să nu se uite totuşi că-chiar fără spita” & chirurgia n'a 
fost cu mult mai înapoiată” pe. timpul lui ]..L. Petit și al lui 

N 
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“Pare, ca într'al/lui Desault şi Dupuyiren, cari au fost gloria 
„medicală a Frantei. ilustrând: arta chirurgicală în cel mai. 

-.._ “âmportant-spital din Paris. --. - - i 
În volumul I, am vorbit despre începuturile medicinei. 

_ siiințitice î în țara noastră.. - -. : A
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- DIN ISTORICUL OCULISTICEI 

Tratamentul afecțiuni'6or ochilor a devenii o specialitate» 
către finele secolului al XIX. In general afecțiunile ochilor 
se trutau aproape de către loţi medicii dar, mai mult stu- 

diu! acesier afecţiuni trecea în domeniul chirurgici gene- 
vale. În studiul istorie se arată că praclica tratamentului. 
afecțiunilor ochilor. se preta foarte mu'i la. şarlatanie, se 

“citează cazuri îi care operatorii prin coborîrea. cataraelei 
căutau să speculeze pe orbi. cari după ce se toemeâu ! cu 
suferinzii cât să le plătească. coborau cristalinul, înirebau 
pe pacienti dacă vedeau și. dacă spuneau că văd, operatorii 
măreau prețul. operăţiei, dacă voiau să fie operali şi așa: 
"pacienții erau nevoiţi să accepte pretul. mărit. numai ca să. 
vadă. | 

Primul mare oculist a fost' V. de Greffe dela univez-- 
sitatea din Berlin. La Paris era la Faculiatea de medicină 
profesorul de medicină externă Panas. care se dă drept o- 
culisi. dar e! nu a avut nicio importanţă și nici nu sa 
remarcat prin nimic ca un oculist de valoare. Doi mediei: 
oculisii practicanți. fără a avea nici, o leg rătură cu Tacul- 
tatea au fost: Weker şi "Galezowsky. | 

La noi. cum cunoştinţele medicale erau practicate de: 
medici cu.cunoştințe limiiate, veniți din diverse state. nici 
nu se pomenea ca vreunul să aibă vreo idee. despre studiul” 
afecțiunilor ochilor ; cel mult dacă prescriau și ei ceva me- 
 dicamente pentru inflamaţiile conjonetivei. și toate erau în- 
globate sub o singură denumire de conjunetivita. catarhală.. 
Nimeni nu mergea mai departe nici îri precizarea diagnozei, 
nici'a tratamentului. | 

+ În timpul studiilor mele se vorbea foarie ” muli de un: 
țăran (mi, se pare din satul Afumaţi din vecinătatea Ca- 
pitalei). cum că era foarte meșter în coborârea cataraetei 
prin ajutorul unui ac (cârlig de făcut ciorapii) şi lumea se: 
ducea la el în număr foarte mare. | | a | 

Unul dintre. elevii școalei noastre, regretatul . Vasile. 
Vlădescu, doctor de la Facultatea din Paris. a urmat eli- 
nica particulară a lui Weker şi mai târziu a fost la Berlin 

la profesorul V. de: Greffe, s'a specializat. și întorcându se 

y - | -
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în fară a practicat Oculistica și a fost numit profesor! la 

Facultate în urma unui concurs 'strălucit. In .timpul pe 
când. Vlădescu practica, fu pripăşit italianul Vignaii care 
sa recomandat ca oculist, dar el nu a ținut mult timp, căci 
nu îmi reamintesc dacă a murit în ţară sau a părăsit Ro- 

-mânia. Sa mai pripăşit şi doctorul Kugel, care făcea pe 
oculistul. 

Un alt eleval Facultăţei noasire care a devenit un .pro- 
fesor şi oculist reputat a fost doctorul N. Manolescu și. sunt 

  

  

  

            i   

Dr. G. Stănculeanu | "Dr. N; Manolescu 

foarte mulțumit că eu am contribuit la specializarea lui. 
- bată cum au devenit lueruri!e : Pe când conduceam ser- 

viciul | «le ci inică Chirurgicală la Spitalul Colțea, un tânăr. 
medic, pe care nu îl mai cunoşteam, de când părăsise Fa- 
cultatea, mi-a arătat dorința că ar fi voit să facă ceva mai 

“mult decât să rămână medic de plasă la Pătârlagi în dis- 
„“trictul Buzău. Pentru că un. adevărat oculist în România era 
“numai Y'ădescu, lam povăţuit pe Manolescu să se ducă la. 
Paris să se specializeze şi pentru aceasta i-am, dat o reco-" 
mandaţie către Weker. Din nenorocire Vlădescu a făcut o. 

“ITepatită şi a murit de un abces. Catedra: devenind vacantă,
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Manolescu a fost numit în locul vacant. După. retra- 
gerea la pensie a lui N. Manolescu,-a fost înlocuit de docto- . 
rul G. Stănculeanu. Acesta murind, a fost înlocuit.de doc- 
torul D. Manolescu, fiul regretatului profesor. N. - Mario- 
lescu. Astăzi ştiinţa afecţiunilor oculare, este condusă de .o 
pleiadă de tineri. medici oculiști, toţi foști tlevi meritoși 
ai Facultăţei noastre, . > 
  

între;cări- şi: d-na Elena. . 

Pușcariu, profesoară la:.:* 

facultatea din Iaşi, și _ 
dr; Mihail la facultatea 

„din Cluj, cari, toți fac 
"onoare corpului me- 

„dical. - | 

* Peritru a face un stu-.: 
diu cât mai. întins, când 

este vorba de unele ra-. 

muri de ştiinţă, cred. că 
este bine să vorbesc de . 
unele „episoade din via-.; 
ţa: regretatului prolesor Ri 

- Vlădescu, ale cărui me- . -k 
rite bine justificate, au | 
fost cu atât mai âccen- 

    tuate, cu cât toată știin= 
ja: medicală era încă: 
IGarie obscură, Vlădescu : 
avea 0 mare “dorinţă ca să aprofundeze e cat mai: i mult ştiinţa 

  
    

  

afecțiunilor ochilor; așa în cât'el avâa” 6; > teputație : bine: 
meritată. „prin studii foarte asidue: încă :pe! la 1827, “când 
“Vlădescu s'a remarcat în: operaţia de Cataractă pri extrac- 
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| jie. a mult! regretatului profesor şi mare om de stat £E. Bo- 
„zianu. Lucrurile s'au petrecat astfel 3 . 
În tinipul, războiu!ui de la 1877—78,- Vlădescu şi eur 

- mine eram în serviciu la T.-Măgurele mobilizat și eu aveanx 
„ direcţia generală a Crucii: Roşii. Intr'una din zile, Primul 
„Ministru Ion -C. Brătianu ne-a chemat și ne-a spus ca şă. 
“venim la Bucureşti, să operăm pe Bozianu de Cataractă. 
Bozianu care. era un. om cu foarte multă minte, cu toate: 
că mulți stăruiau de el'ca să se ducă la Viena să se opereze, 
le-u răspuns că el are doui ochi, dă” pe unul, unui i medie r9- 
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“mân, Şi dacă acesta nu va reuşi, dă pe al doilea unui străin. 
Aşa a și făcut, noi am venit şi sub anestezia cu Cloroform, 
Vlădescu, cel dintâiu în “România, a operat Cataracta prin 
extracţie. j 

“Incă în anul 1873, 
împreună cu Vlădes- 
cu, am plecat să mai“ 
vedem ce'se mai -fă-, 

„cuse bine în ştiinţa. 
medicinei și mai cu 
seamă să studiem 
chestiunea antisepsiei 

care era la ordinea - 
„zilei ; am luat în şir 

„ centrele cele mai re- 
putate şi ne-am oprit 
întâiu la Praga, unde 

"nu am. găsit nici o. 
schimbare. de ce era 
în trecut. La Breslau, 
eu am cunoscut -pe 

eminentul“. operator 
. Fischer, unde am vă-.. Dr: Elena Puşcariu ' 

. Ii “Protesoară de Oculistică la facultatea din le 
zut un slab înce- 
put de antisepsie, iar Vlădesdcu a vizitat o clinică particu- 

"lară de afecțiuni oculăre. dar care 
“era într'o stare de curățenie care 
lăsa foarte mult de dorit, 

„ba Lipsca am cunoscut pe: mare-- 
le chirurg “Tiersch. 'Tot, acolo. am 

văzut pe profesorul Winderlich, 
care a-preconizat şi scrisese-o bro- 
şură despre Termornctria „clinică, 
La Drezda, nu am găsit nicio deo-- 
sebire de“cele din. trecut: La. Ber. 

-. lin am! văzut operând pe marele 
chirurg V. Langebek tot. cu “idei 
vechi, dar care avea asistent pe 

"-Di.-Vasile Vlădescu  -. tânărul Bergman care” -cânducea 
Elev si Ştoalei de mesele Ru „clinica lui Langebek, în condiţii cureşti. D ctor în medicină dela Patis. 

-+ Cel dintâiu profesor de Clinica sfee- ini]: pe ue 
ntâiu proesor de Clinica afec- CU noile: modificări. 
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An fost să -vedem clinica de ochi și profesorul n:i 
ne-a permis,.pentru că eram streini şi nu eram în regulă 
cu plata taxelor. La Hanovra ne-am despărțit : Vlădescu s'a 
dus la Utrecht să viziteze clinica unui oculist care era foarte 
reputat pe atunci. Eu m'am dus la Bruxelles. unde nu am. 

găsit nimic extraordinar. De la Ostanda m'am dus direct 
la Edinburg să văd pe renumitul Lister. părinte al înce-: 
“putului antisepsiei, De acolo am trecut la Paris. unde cei 
mai mulţi dintre profesorii în chirurgie. nu aveau nici o 
cunoștință de metoda lui Lister. NR 

a S3 
CUM SE TRATAT AFECTIUNILE GENITO-URINARE 

Un serviciu-special. un curs oficial la vre-o Universitate 
asupra afecţiunilor genito-urinare nu au existat nici chiar 
pe timpul când îmi făceam studiile la Paris. Erau câtiva 
„specialişti: sporadici, foarte reputaii pe acele vremuri, aşa 
„la Paris erau Hortoulou -și Civial ; la Londra era Thomson 
şi la Viena, Iwancici. Sa 

“La noi n'a fost nici unul care să se fi ocupat în special 
de afecțiunile organelor genito-urinare: În timpul interna- 
tului un vechiu felcer al. spitalului Colțea. îmi spunea că |. 
a, fost un -medic.anume Grunau, un saxon reputat, cum că 
stia să vindece ciuma și a fost adus cu mare halaiu, . dela 
Galaţi. pentru a vindeca Ciuma. care făcea multe victime, 

Grunau a fost numit doitor la spitalul Colțea. unde. 
în una din zile a făcut operaţia de Talia perineală, pentru 
un calcul urinar. 

După ce a legat pe pacient cu funii de ici (nu erau frân- 
ghii.de cânepă) cu un mare cuţit a făcut tăetura în regiu- 

"nea perineului, a introdus mâna, a scos piatra si sa adresat 
către asistenți : 

— O.! că mare este, f... morţii ei. _ 
' Haemorhagia a fost : așa de mare, că pacientii a sucombat 

îndată. 
Tot felcerul Bellini. mi-a spus că a fost un medic italian. . 

Nezati. care făcea operaţii şi căuta şi afecliunile organelor
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uro- genitale. La anul 1857, când răposatul: Davila a des 
părții serviciile pentru afecțiuni medicale şi chirurgicale, 
a numii la Colțea, şeful serviciului chirurgical. pe d-rul N. 
Turnescu şi peniru medicale a numit pe d-rul Gheorghe Po- 
Iyzu și așa s'au format cele două clinici, unde elevii şcoalei 
de medicină urmau cursurile acestor doi „profesori. 

-. Turnescu, fiind la Paris, — după ce a susținut o theză 
„asupra medicinei generale, a sustinut și o theză' pentru 
chirurgie, după cum, era obiceiul pe atunci în: facultăţile 

_îranceze. Turnescu, dela început a dai probe de un chirurg 
specializat. și pentru aceia a şi fost numit de Davila, chi- 
rurg primar şi profesor de clinică chirurgicală. Turnescu a. 
dovedit o aptitudine de, bun operator şi îndrăznel. pentru că 

'el era cel mai învăţat chirurg între toți medicii din ţară. El 
vorbea bine limba română, așa că făcea o. expunere clară și 
înțeleasă de către şcolari. e 

In serviciul chirurgical, pe care îl conducea 'Turnescu, 
se primeau şi pacienţi cu afecțiuni. Uro- genitale şi Turnescu ! 
făcea cateierism uretral. opera phymosa şi. parphymosa, 
etc. Turnescu a. făcut și operaţie de Talie perinală. 

După ce m'am întors dela Paris, fără a fi văzut pe cine- 
va îngrijind afectiunile. uro-genitale, servindu-mă numai: de: * 
cărțile vechi. după ce am fosi numit la spital medic și mai târ- 
ziu şi profesor, am lucrat foarie activ şi am făcut toale operu-- 

iunile asupra organelor genito-urinare. Mai târziu. când 
şi în sităinătate s'au specializal unii dintre medici, sai în- 
tors în iară tineri de-ai noştri specializaţi. Intre aceştia au 
fost, d-rul Herescu: Frumușeanu. profesorul dela Faculta- 
tea din lași. Ștefănescu-Galaţi, Amza Jianu și alții: 

Astăzi facultăţile noastre de medicină au profesori bine 
preparaţi, pentru a preda cu buri succes, învățământul a 
fecţiunilor organelor uro- genitale.
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CUM SE FACEA VACCINAȚIA 
(Altoirea, Hultuirea) | 

în oculistică. , | | 
nistrative stăruiau foarte mult ca altoirea copiilor: contra 
variol&i (vărsatul, bubatul cel mare, Corii) să se urmeze 
cu.cea mai mare rigurozitate, de unde s'a şi observat că la 
noi erau, mai puțini extropiaţi. şi epidemiile nu erau aşa de” 
periculoase. ..: A a 

Vaccinaţia la noi' se practica cu mult. înaintea descope- . 
rirei lui Jener. Aceasta a rămas poate dela obiceiul orientat, 
cari, vaceinau cu limphă luată chiar din pustulile de variolă. 
„Acest. lucru îl am auzit spus la. Paris, de către Depaul, 

- profesor la clinica de faceri a facultăţii de medicină, pre- 
cum: şi dintr'o carte de istoria medicinei. De 

" Yaccinatorii erau niște felceri pe .care nu știu cine, îi 
învăţa să opereze. Din cauză că se întâmplau multe acci- 
dente după. vaccinare, locuitorii luaseră mare frică şi când, 
era să vină Doitorul. așa numeau sătenii pe felcer, femeile 
fugeau priri. păduri aseunzând copiii. casă nu fie vaceinaţi. 
din. care. cauză se iveau epidemii și copiii rămâneau des- 

.. Aceasta.era operaţie mai frecventă. Autorităţile admi- 

figuraţi. Aia 
„Mai târziu, când s'au trimis elevi din şcoala noastră de 
medicină. bine instruiți în arta de a vaccina și pentru a. 

„lua şi măsuri contra infecțiilor, sătenii au avut: mai "multă 
_ încredere, se-supuneau mai cu înlesnire,-nu mai fugeau de 
„frică şi cu chipul acesta, epidemiile de variolă nu s'au mai 
produs şi oamenii ciupiţi de vărsat aproape au dispărut. = 

Astăzi, altoirea la oraşe şi.la sate se face de către 
medici titraţi. | 

Technica operatoare 

Vaccinatorii, cunoscuţi oficial sub numele de felceri sau 
doftori, cum îi numeau la sate. luau limpha din pustulile 
de la cei vaccinaţi, pe o lanţetă plată; ca.o lopeţică. .Mai 
târziu acea lanţetă făcând pe una din feţele ei un şențu-
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leţ în care se păstra' limpha, așa ca să nu se șteargă. O 
- altă modificare a fost mai târziu. Pentru că felcerii pierdeau 
mult timp a se servi de p singură lanţetă stau fabricat lan-. 
ete din oase și chiar din fildeş pe care se păstra limpha 
uscată, pe 'mai multe asemenea lanţete. 

" Din cercetările făcute sa văzut că prin: limpha luată 
de la copii cu afecţiuni grave ca Syphilisul, Tuberculoza 

„şi- Lepra, s'au înfiinţat instituie 'limphogene, recoltând 

limpha dela viţei-și pentru aceasta se aduceau lanţetele din. 

streinătate. Noi, trei colegi, profesorii Vlădescu, Drăghiescu 
şi-cu mine înființasem o Casă de sănătate, în strada Teilor - 
(Vasile Lascăr) -și pe lângă îngrijirea suferinzilor, am crezut: 
să organizăm şi recoltarea limphică- de la viței. Din îm- - 
prejurarea_ că Ta noi nu am putut avea viței sănătoşi şi 

| proprii pentru a avea o limphă-bună şi sigură, mai cu seamă 
* <ă ne lipsea şi personal competinte: și de bună credință, am 
renunţat și aşa, lipmha se: “procura” tot din străinătate. 

4 - 
7 - o. 

a... A Ma i ş5, | 

A ISTORIA MICROSCOPULUI IN ROMANIA 

"Pe când. ficeani studiile la Paris, -profesor' de Micro- 
eraphic era Charles Robin. Studiul Microscopului 6ra o par- 

te a științei foarte aridă, apoi: Robin, prin felul lui de a: 
vorbi şi cu o voce foarie desagreabilă, pițigăiată şi sacadat - 
neplăcut. întreruptă, nu atrăgea de loc atențiunea auditoru- 
lui: Robin vorbea 'o limbă păsărească. pentru că niineni nt: 
îl înțelegea și ninieni na vedea aceia ce el spunea că vedea 

„cu ochelarii lui,-când se uita în ocularul Microscopului. Ia: 
examene întreba pe candidaţi să ştie aceia ce nici el nu ştia “ 
și aceasta este așa de adevărat că Robin nu a lăsat nimic! 

în stiința pe-care el o preda la catedră. Pentrucă studenţii 

nici odată „nu.știau nimic, el îi certa şi îi refuza'pe capete, 
„din care cauză el a: avut. de mai multe ori -conflicte - cu - 

studenții. Cum nimeni nu putea să înveţe ceva la Robin,: 
“studenţii se serveau de traducerea unui mic tratat de tehni- . 
ca 'Mieroscopului: scrisă de germanul K5liker. : 

Când studenţii spuneau că au învăţat ceva “din acea - 

n 

e
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carie. Robin se făcea foc. îi certa şi îi refuza la examei. 
Eu am avut mare noroc că nu am fost înscris la examen-. 
cu Robin. ăi îi i a | 

Pentru că studiul Microscopului părea un mister, mi-a 
aprins şi mie curiozitatea și am cumpărat un Microscop. 
uşa primitiv cum era pe ace! timp şi. când ma numit medic . 
secundar la spitalul Colentina, unde am găsit nişte buni 
elevi cari sau unit cu mire și am întreprins un studiu asu- 
pra iechnicei Microscopului. servindu-mă de cartea: lui Kăli-. 
ker şi înceiul cu încetul am început u căpăta dragostea :-- 
cestui important instrument. Pentru a redeştepta cât mai 
muii curiozitatea şcolarilor-mei punearn pe obiectivul apa-. 
ratului tot lucruri grosolane cum erau parasilii corpului : 
purici. păduchi de toate spetele. Sarcopul Scabiei, când îl. 
prindeam. - - se Ş ăi 

Cu chipul acesta redeşteptasem în mintea studenţilor o- 
curiozitate de a merge totdeauna mai departe peniru a apro- 
funda cunoștințele lor. . * 7 a 

După mine, se dusese lu Paris. colegul meu Grecescu şi 
cum.pe vremea lui cunoştinţele microscopice luaseră o des-. 
voltare mai întinsă. Grecescu a avut ocazia a studia mai 
mult tehnica microscopică, aşa în cât el a făcut theza asu- 

“pra unui subieci microscopic ; a tratat parasitul Favusului” 
(Acorium Schănlein). Grecescu avea un talent mâre dle a de- 
sena, şi aşa a făcut figura parasitului sub Microscop ; iar: 
după desenul lui sa făcut un. clișeu. negativ. placă de ara-. 
mă. La 1568, când Grecescu s'a întors în (ară nici nu era în 
tiințat cursul de microscop la Facultate şi tocmai la 1874: 
când Nicolae Kretzulescu. Ministru de Instrucție: a: înființat! 
la Facultate trei catedre noi. în care şi pe aceia de Micro-. 
graphic. a humit suplinitor pe doctorul Michail Petrini. 

Petrini; găsindu-se inir'o situație dificilă sa dus lu Gre-- 
cescu și l-a întrebat dacă trebuia să' primească sau nu, iar: 
Gueceseu Î'a-încurăjat şi -Pa îndemnat să primească şi "i-a: 
promis că îl va ajuta să se pună în curent cu studiul mi- 
croscopului. Când s'a înființat cursul de, „afecțiuni de piele”: 
şi syphilis”. Peirini prin concurs, a trecut la această cate- 
dă. iar Ministerul. Instrueţiei. pentru culmea ridicolului, a 
numit în locil lui Petrini pe profesorul E. Severin. care 'nu 
poseda nici cele mai elementare cunoştinţe asupia Micro-- 
scopului. i -



a 
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Severin, on! bătrân, s'a dus lu Paris, a luat câteva lecţii 

: la Cornil și s'a întors în ţară micrograph. | A 
După Severin a fost numit profesor doctorul Babeş și 

dle aci încolo studiul microscopului a devenit un. adevărat! 
nijloc de diagnostic şi astăzi avem o pleiiădă de tineri spe-. 
cializaţi și studenţii au ocazia a-și desvolta cunoștințele as- 
“cultând numai oameni competinți. 

$.6.- 

„DIN ISTORICUL LARYNGOLOGIEI IN ROMANIA 

Pe când făceam studiile la Paris, + toate afecțiunile se 
“împărțeau în trei.mari ramuri : Medicina internă, Medicina 
-exiernă sau Chirurgia şi facerile şi încă pentru faceri, fe- 
“mcile gravide erau primite şi în serviciile chirurgicale. „aşa 
încât distincţia nu era: făcută într'un mod absolut riguros. 
„Pentru Syphilis; era un serviciu special. Pacienţii cu afecţi- 
-uni de ochi, de nas și de urechi, se tratau de către: chirurgi 
într'un mod aproape enpiric'sau-de loc. Pe când în toată 

"Francia se petrecau lucrurile astfel, în Austria și Germania 
“erau specialişti de mare reputaţie. 

"In serviciul profesorului“Trousscau era ca şefi de clinică 
un tânăr. medic, numit Krizaber care, într'una din zile a 
afișat un anunţ, prin care.spunea că deschide un..curs de 
Laryngologie, „Deşi dispuneam de foarte puţine mijloace, 

“m'am dus şi eu şi am plătit taxa ce sa cerut: şi am urmat 
câteva luni până ce am învățat technica aparatelor. La în- 
toarcerea în țară, am luat pe credit instrumentele necesare 
şi fiind numit secundar la Spitalul Colentina ca. şi pentru 
studiul Oftalmoscopului, am găsit bună-voinţă la câţiva 
elevi, externi și interni, am pus în practică dorința mea şi 

"am făcut împreună cu ei mai multe conferinţe intime şi aşa 
am putut: căpăta oarecari cunoștință- şi în această ramură 
“si adesea, m'am servit a face diagnosa în unele afecțiuni ae 
“Laryngelui. Muli mai târziu au venit unii contrați şi între 
“alţii, profesorul Vlădescu, pe lângă Oculistică făcea şi exa- 
menul Laryngelui nasului şi. urechei. 

+: După moartea lui Vlădescu, mai mulţi tineri, fie că 
-se serveau de. noțiunile ce căpătase. dela mine şi de la. Vlă- 
«escu, fie că au fost și în streinătaie, s'au perfecționai și 
„astăzi avem mai mulţi specialişti bine reputați.
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aa INSTRUMENTE ȘI APARATE PENTRU GASIREA 
“CORPILOR STRAINI IN CORPUL OMULUI : 

- Pentru a recunoaște prezenţa celor, gloanţelor, bucăţi 
de sticlă, 'intrate accidental deadreptul în ţesăturile corpu- 
lui, înghiţite sau introduse în vezica urinară sau în intes- 

„linul inferior, medicii întâmpinau foarte mari. dificultăţi. 
"Mulţi dintre medici mergeau necunoscând locul precis 

unde era corpul strein şi tăiau în dreapta şi în stânga, ade- 
sea fără să găsească corpul, dând loc la consecințe foarte 
grave, -cum era pe atunci, Erisipelul și gangrena de spital. 
In -cariera mea am văzut multe cazuri mortale, urmate in- 
-tervenţiilor imprudente ale medicilor. De la, începutul prac- 
ticei mele medicale, după ce văzusem rezultatele” obținute 
de confrații imprudenţi, nu am intervenit nici odată,. dacă 
-nu am, ştiut cu siguranță,-unde se afla. corpul strein. Nu 
interveneara decât atunci când singur corpul strein îmi in- 
dica unde se afla, fie prin simţirea prin tactul cu degetele, 
prin vedere sau când corpul se afla în contact, fie cu un: 
„nerv, unde producea dureri, sau cu un muşchiu pe care îl 
jenă în funcțiunile lui.. Dacă se întâmpla ca corpul strein 
să provoace 'supuraţie, interveneam.: Urmând. astfel, m'am 
găsit totdeauna bine și mulţi pacienţi:au scăpat, pentru” că. 
nu am provcat complicaţii. . Da Sa 
„Chirurgia găsindu-se în neputinţă 'a cunoaşte exact 
locul ocupat de corpul strein rămânea. fără folos şi chirurgii . 

-se găseau în mare: încurcătură.. A venit însă: ocazia că-un 
mare chirurg, profesorul Nelaton, 'să fie chemat la coasuil- 

„..taţie în Italia a vizita pe generalul Giusepe.: Garibaldi, 
care cu ocazia 'atacului pentru a ocupă Romă. pe :la '1863. 
fusese rănit cu un glonte la un picior. Glontele se afla fixat. 
în osul caleaneu și :prin 'stiletul' metalic, medicii italieni 
'dau de un corp tare, fără să poată spune “cu siguranță dată 
era osul sau glontele.! . - . N e: 

Nelaton a avut actiaşi impresie: şi, întorcându-se la Pa- 
ris, s'a consultat cu droghistul Rousseau" şi au convenit 'a- 
mândoi 'că, dacă ar freca un corp cu suprafaţă . neregulată 
-pe un g'onte,-at rămâne din el încrustaţii pe suprafața as- 

e 
i Pi PRL: 
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pră şi așa fiind convingerea lor, au fixat la una din. cape- 
tele unui stilet metalic o mică gogonetă. (buletă) “de pierre 
ponce (piatră spongioasă) şi așa s'a format miraculosul stilet, 

„al lui Nelaton. Aceasta a fost considerată ca o. mare 'desco- 
perie care a ridicat mai mult „reputaţia lui Nelaton. 

O întâmplare neaşteptată a făcut să mă aflu în cabi- 
netul de consultaţie la Nelaton acasă, când afost anunțat 
„un englez care, când a intrat, a scos. binoclul,.a fixat pe * 
profesor şi l-a întrebat : c'est vous Monsieur Nelaton ? Ne- 
laton a afirmat că el era. : ta . e 

Englezul a repetat : c'est vous Monsieur le professeur 
Nelaton, qui avez trouve .la bâle de Garibaldi ? oui c'est. 
Monsieur”. Englezul a pus pe masă 50 de lire şi a plecat, 
fără să mai zică o vorbă. Nelaton mi-a spus că asemenea cn- 

„Blezi extravaganţi. vin câte S—10 pe fiecare zi. „Altă dată,. 
„eram în clinica de la spital. Un Englez a intrat și faţă cu 
“toată lumea, a fixat: cu binoclul şi a întrebat: c'est vous 
“Monsieur. le professeur Nelaton ? Nelaton i-a afirmat că 
„da. Englezul a spus: moi voule âtre saign6 par le profes- 
seur Nelaton. Profesorul a spus că el nu era aşa meşter a 
face acea operaţie. Eng! ezul a insistat, Nelaton-'a. operat, 
„şi i-a făcut pansamentul ; Englezul i-a dat 50 lire sterline şi 
„a plecat fără să zică o vorbă. 

Toate aceste extravaganţe numai pentru că. Ne! aton, 
„descoperise miraculosul stilet, care mult timp s'a crezut 
„că era-ultimul instrument cu care chirurgii- aveau să recu- 
„noască prezența plumbului. Rămânea.î în aşteptare un instru- 
ment: sau un -aparat prin, care să se găsească stiela;: ferul 

Di - “ 

Un alt caz memorabil 'a- dat” “Ocazie fizicianului. “Hugue, 
„cu să încerce a. găsi.un „aparat prin care să:se determine 
locul ocupat în organism de un corp metalic. 
. 

"2 Unul.dintre preşedinţii Statelor Unite. din America. a 
fost împușcat de.un fanatic, glontele sa pierdut în corpul 
preşedintelui. Până ce Hugue să construiască balanța lui, 

„preşedintele Garficd, a încetat din viață. Nu a trecut „mulţi 
ani. și doctorul Trouvâ-la Paris, a compus și sa fabricat un 
aparat e'eciric. foarte ingenios, cu care să “se constate cu 

- siguranță prezenţa corpilor metalici, dar numai atunci când 
metalul se pune în contact cu cei doi poli-ai unei pile 
electrice. Aceasta, deși o descoperire + importantă; totuşi
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chestiunea nu era“ rezolvată. pentru că mai rămânea în li- 
“tigiu chestiunea corpilor ascunsi mai“adânic în țesături şi 
prin urmare nu puteau fi puși în calea curentului electric 
cu care să pună! în mișcare micu sonerie, cure să dea de 
veste că corpul s'a găsit. Afară de aceasta mai rămânea de 
«descoperit. sticla şi pietrile, lemnul. ete. 
După terminarea, 'Studiilor, am luat cu mine. între alte 
instrumente și stiletul lui Nelaion și m'am servit de el în 
multe cazuri, până ce s'a descoperit aparatul lui Trouvâ. O 

“întâmplare fericită a fost în 1895. 3 Decembrie, când la 
„Wiesbaden, asistentul la cursul de fizică, Rântgen. repetând 
„-experienţa, pentru a vedea ce se. petrece. când irece un cu- 
"rent electric printr'un tub, din care aerul a fosi pompat, 
el a observat că îşi vedea oasele mânei. Rântsen a urmat 
cercetările şi a văzut bine că razelq proectate. aveau o mare 

“putere de a trece prin jesăturile moi a'e corpului, se o- 
presc la oase şi prosctează în umbră forma lor. Rânigen 

„a denumit, razele: cu X. adică necunoscute. Mai târziu. so- 
cietatea fizico-chimică. ca recompensă pentru marea des- 
cej-erire, a dat numele razelor. numele autorului, adică : 

- Razele Rântgen. . i 
“La începutul lunei lanuarie 1596. sosind în țară lână- 

rul Hurmuzescu. astăzi eminentul profesor, şi-a anunțat o 
conferință la şcoala de poduri și şosele, despre marea des- 
coperire a lui Rântgen. 

„Am asistat la acea conferinţă şi prima figură luată, a 
fos radiographierea mâinei- mele. - 5 

“Bucuria ce mi-ă produs această, descoperire şi îndată, 
cu: ajuiorul mecanicului Br5hm şi asistentul de la şcoala 
de poduri și” şosele, am, aranjat la spitalul Colțea o insta- 
“latie îndestul de suficientă ca să mă pot servi în descoperi- 
rea corpilor: meialici din corpul omului. i 

La-anul 1900. 20 August. um făcut o comunicare la 
Congresul :de medicină din Moscova despre aceste raze. 

4
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„ISTORICUL AFECȚIUNILOR DE PIELE 

„Pentru această specialitate și în Franţa, . Austria. ŞI. 
Germania ceruu servicii speciale, în capul cărora erau pro- 

- fesori bine cunoscuţi. | 
La anul 1865, răposatul Davila, când a fost numii ch.- 

rector general al serviciului sanitar civil şi Efor al spiiale. - 
lor, a despărțit chirurgia de medicina: internă şi a alipit 
syphilisul şi afecțiunile. de piele. de medicina internă, pro- . 
fesor fiind A lexandru Mareovici. Doctorul Nicolae Kreţules-. 
cu fiind ministru de instrucție, a înființat catedra dermatelu-; 
gică şi syphilitică. la care a fost numit piofesorul Mihail: - 
Petrini. iar după ce Petrini s'a bolnăvii şi Sa retras: la: 
pensie. a, fost numit profesor eminentul 'specialisi Ştefan 
Nicolau. - | 1 ". 

:"$:9 
« : 7 

.- 

„DESPRE TERMOMETRIA CLINICA - 

In Germania încă de pe la 1845, doui medici germani au 
întrebuințat termometru ca să cunoască adevărata tempera-. 

| | tura a bolnavilor. Ideia aceasta a-ră- - 
mas încă numai: în mintea celor devi 

i. praeticiani.. Pe. la 15658—69, profesorul 
Wiinderlich de la Universitatea - din 

| Lipsca a reluat .în - siudiu utilizarea. 
1ermometrului. pentru a: determina 
schimbarea- iemperaturei în diferite 
afecțiuni şi a descris.. această metodă. 
într'o broșură. Această metodă de diag- 
nosticare. abia ajunsă la francezi, cari 
din natura lor mai refractari, mai di- 

icili, mai șovinişti chiar, nu voiauzsă 
3 “ primească această descoperire ce venea 

Dr. Nicolae Kerefibach e Ja germani şi. aşa fiind în -toate - 
spitalele şi în clientela privată, ci se mărgineau a. preciza 
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temperatura numai prin palma lor. La noi, ca şi în Franţa, 
ignorau cu toţii metoda germană, până ce un tânăr elev 
al şcoalei noastre, doctorul Nicolae. Kerembach, făcând stu- 
„iile medicale la Facultatea din Strasburg, întorcându-se 
în țară, pe când trecea examenul de liberă practică, a apli- 
cat pentru prima' oară termometrul. Ă a 

Intre membrii. juriului de examen era şi Alexandru 
Marcovici, profesor “de Clinică medicală ; văzând: cum. 
candidatul voia să pună termometrul la subțioara pacien- 
iului, “Marcovici mirat l-a întrebat: Ce este aiă, mă? Ke- 

„rembach i-a explicat că prin ajutorul termometrului, : se 
poate cunoaște schimbarea iemperaturei unui om, diferit 
după diferite afecţiuni, la căre cuvinte Marcovici i-a 'răs- 
puns : , Ce umbli 'tu cu' asemenea proştii și ăla să i-l bagi 
în cur”. Kerembach, cum de felul lui era cam mucalit, a 

„spus lui Marcovici, că termometrul se introduce: și în Rec-. 
tum, pentru a se cunoaște temperatura. Marcovici a spus, 
că el, cu palma lui ştie ce temperatură are un pacient şi să 
“nu mai umble a cunoaşte temperatura prin instrumente, 
cari nu sunt în stare să cunoască cele ceia ce un medic cu- 
noaşte cu mâna lui. . | 

Aceasta era starea în care ne găseam. și, noi, atunci, 
pe când germanii se serveau de termometru în practica 
medicală. Prin ziarele germane citisem cum, că germanii se 
“serveau pe o scară foarte întinsă 'de termometru ; dar, cum 
nu înjelegeam bine cum -se foloseau '6i de. termometru şi 
știind “că la Lipsca, dacă m'aș fi dus aş fi văzut pe marele” 
chirurg “Tiersch, și. pe: eminentul clinician Winderlich. In 
călătoria mea științifică ce am făcut împreună cu, regreta- 
iul oculist Vlădescu, am vizitat clinica lui -Wiinderlich, care, . 
cu o' amabilitate fără pereche, ne-a dat toate explicaţiile 
asupra termometriei clinice și de atunci am. întrebuințat 
cu mult folos termometru. - | E 

- -
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CE DIFICULTAȚI -INTAMPINAU- “MEDICII „PENTRU 
„A AVEA APARATE ŞI INSTRUMENTE BUNE PENTRU 

>. INGRIJIREA BOLNAVILOR. 
„Cum s'a înființat atelierul și casa „Travizani şi Broehm” 

Inainte de 1860 se vorbea că unii dintre medici, făceau 
„ operaţii chirurgicale pe bolnavi. In genere acăste operaţii 

se executau de persoane, ale căror cunoștințe erau măr- 
ginite, de unde și operaţiile se: reduceau :la deschideri de 
mici abcese, și mai cu seamă buboanele venerice. consti- 
tuiau operaţiile de toate zilele: Ventuzele, aplicarea lipito- 

„rilor, vezicătorile şi -venesecţiile, etc. erat: operaţii de-ne- - 
cesitate urgentă în spitale. 

| Serviciile în 'spitale. erau mixte : în acelaș serviciu şi 
aceiași cameră se căutau tot felul de bolnavi: Era un me- 
dic primar pentru boale interne şi un ajutor (gerah) cate 

"era însărcinat cu facerea operaţii'or. Mai adesea, nici unul 
„nici altul nu aveau diplomă de doctor; în genere. erau _ 

streini aventurieri şi mai cu seamă, rămași din armatele de 
ocupație. Fi se improvizau în medici și, pentru că toată țara 
se afla într'o stare de cultură primitivă, şi mai tote dre-- 
gătoriile erau ocupate de străini, tot aşa .de inculţi, precun:: 

„că şi interesul lor era să protejeze pe streini şi să oprime 
pe români, făceau să meargă lucrurile tot în stare primi- 
tivă. Presupunând cazul că ar fi fost oameni conștiincioși. 

„că ar fi voit, și dorit să facă bine,-însă, nu puteau pentrucă 
mai în toață-lumea starea de incultură era generală şi mij- - 

_loacele de comunicaţie cu străinătatea, reduse şi dificile, aşa 
că eram aproape cu totul izolaţi de lumea mai înaintată - 
în cultura. intelectuală, de pe acolo de pe: unde se mai 

“ putea .lua ceva... a ză 
„=. Nomenelatura patologică-era redusă la câteva denumiri. 
„de boale, care,-nu știu în care serviciu, trecea peste zece. 
„Când am intrat extern la spitalul Colțea, era medic- 

„primar doctorul G.. Cariadis. iar medie secundar doctorul - 
N. Turnescu, care venise de puţin timp dela. Paris. La vi- 

„vita de dimineaţă, la un bolnav nou intrat, Cariadis. după. 
„obiceiul lui, a pus diagnoza de : Bronchitis și i-a dat, tot? 

-
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după obiceiu : Decoctul pectoral. La vizita de scară (vespe- ra), Lurnescu. a examinat bolnavul. a pus diagnoza adevă- „rată, pneumonie, şi a prescris tratamentul, aşa cum se reco- nanda pe atunci. - | | | „. Dintre toţi câţi operau. pe atunci, -singur Turnescu avea | studii speciale, numai el poseda diploma de doctor: în chi- rurgie, pentrucă pe acele timpuri, facultăţile de medicină «din F'ranța> dădeau, acelor dintre elevii cari voiau, două titluri: doctor în medicină şi separat: doctor în chirurgie ; “si Turnescu dăduse două examene separate. Nu a trecut mult şi. venind în capul Serviciului medical din jară, Docto- rul Davila, Efor al spitalelor și Director al Şcoalei de me- dicină, a organizat. serviciile spitalelor, uşa încât a făcut secții separate peniru boale interne și. externe (chirurgie) şi a numit pe doctorul Turnescu șef al serviciului chirur- gical. și profesor de medicină operatoare şi de clinică chi- ru gicală, iar în locul lui Cariadie: a adus dela spitalul „.Fi- lantropia”. pe dociorul G. Polyzu, ca mai capabil. şi l-a a i numit şi profesor'de clinică 
„medicală. iar Cariadis a fost 
trimis în locul lui Polyzu la 
„Filantropia”. Această  des- 
părțire de boale interne 
externe era încă departe de 
a li o deviză definitivă, căci 
în cele “două categorii erau 
cuprinse multe hoale cari 
cereau 0 specializare. dar 
peniru că tot. cam aşa era și 
centrele mari din Europa. ș 

N cum mijloacele” pecuniare «- 
rau restrânse şi personal me- 
dical inferior lipsea. la acea- | | sta se mărginca organizația și 

"profesorii. în limita cunoştinţelor lor, căutau să suplieze lip- . 
sa prin muncă asiduă și exactitate în îndeplinirea îndatori- 
rilor lor. Cât am fost ca elev în şeoală şi, în serviciul spi- 
ia'elor. niciodată. dar absolut niciodată. un profesor sau uw 
medie de spital. n'a absentat, sau chiar să vină la datorie 
cu câteva minute mai târziu. Aceasta a fost pentru mine 

. 1 

  

  

      

Dr. G. Polizu 
Medic primar şi profesor de'cilnică medicală 

înttințată la 1857 |
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un bun exemplu, pe care l-am urmat cu cea mai mare 
strictețe. 

Cred că este de datoria mea a aduce memoriei lor, o- 
magiu de admiraţie. Pa 

. 

Cu toate că ar fi mulie de spus despre cele ce se pe- 

  

      

  

      
  

  

  

  
      
                    

    
                    

  

  
    

  

Medalie făcută cu ocazia inaugurării statuiei doctorului Carol Davila, în faţa 
"Facultaţii de Medicină din Bucureşti | a 

„treceau pe atunci, rog să mi se ierte digresiunile ce făcui 

pul acestor „Amintiri”. | | 
Am spus că. singurul care. avea dreptul a se numi chi- 

ŞI să-mi fie permis u trece la subisctul ce am anunțat în ca-: 

_rurg a fost doctorul N. 'Turnescu. “şi în cursul povestirei: 
„mele mă voiu raporta mai mult la acest profesor. . 

Turnescu începuse a face unele operaţii, cari până a- 
tunci nu se executau sau foarte rar și în condițiuni afară 
de regulele prescrise de ştiinţă. SE ' 

Turnescu îndrăznea, căci făcuse studii speciale şi. 
fiind profesor, căuta, pe: cât îi era posibil, să se ţină în 

„curent cu mișcarea științifică, care de altfel era cani peste: 
tot mărginită. Pe atunci erau cărţi puţine, revistele spe- 
ciale se reduceau aproape la gazetele medicale: „La. 
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Lancette” și La” gazete” des hopitaux de Paris”. Cu. - 
noștinţele - medicale. erau restrânse, și mai toți autorii. 
se raporiau la ce: făcuseră antecesorii, și foarte des, 
preconizau nişte teorii: pe cari astăzi. cu drept _cu-: 

o. 2: "vânt le consideră | 
ştiinţa ca erezii ri- 
dicole:; dar aşa era 
umpul. intre cauze- 

-. le cari făceau cu 
"știința să ramână | 

pe loc, era starea 
înapoiată a mecani- 

- cei. Odată-cu înain- 
tarea mecanicei, şti- 
ința medicală şi-a 
luat avânt, prin fa- 
bricarea de apărate - 
şi instrumente, și-a 
luat o desvoltare în- 
tinsă, şi cu aceasta 

Şi practica chirurgi- - 
cală s'a ridicat pe o 

- Di Nicolae Turnescu - ireaptă înaltă, care ” Profesor de Chimie Chirurgiesis, infiațată pentru vrima a făcut să se schim- me 3 0ară în România, 1857 „... -be.teoriile eronăte, . În centrele apusului sau înfiinţăt fabrici de microscoape, de aparate şi instrumente chirurgicale, şi mai târziu a venit _antisejsia, căreia i-a urmat asepsia. Aceste-inovaţiuni au, „venit la noi mai târziu, așa că, pe când la Viena, Berlin şi ! *Paris, erau persoane speciăle care fabricau, reparau şi în- trcjineau în bună stare instrumentele, la noi ne serveam „în mod primitiv de instrumente improprii ; singuri, sau prin ajutoare necompetente, căutam să avem instrumentele - - ascuţiie şi curate. . - o aa | Pe când efam intern la Colea, instrumentele le ascuțea un tocilar, care avea o mică prăvălie în strada Sfinţilor. EI se numea Bubenicek, un beţiv de frunte, şi când îi spuneam că nu ascuţea bine cuțitele, îmi trăgea o' înjurătură ungu- rească. - pa 

  e: 

rr      

   

T
i
 

F     L,
 

an
ta
ia
 

fan
t 
i
t
u
a
t
e
 

An
i.
 

iile bazine Deceneu ai i at E A pa, 
  

Iată cum s'a înfiinţat casa și fabrica de instrumente chi- rurgicale Travizani şi: Brochm : i
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„Era în anul 1869 pe când alergam şi cu să fac clientelă, - . 
-ca să dau îngrijiri-inedicale suferinzi!or și să agonisese şi 
eu-cu ce să trăesc. Intâmplător drumul m'a dus prin strada 
Apolodor şi din trăsură am văzut spânzurate pe un geamlâc” 
sărăcăcios, mai multe instrumente chirurgicale. Am oprit 
trăsura şi am intrat în acea prăvălioară, unde am. găsit un 
tânăr” care mi-a răspuns în limba germană. Acesta a fost 
Broehm, El mi-a spus că, el și un prieten al lui numit Tra- 
vizani, veniseră de la Paris, având un capital de 50 galbeni, 
hotăriţi să se stabilească la noi, pentru a repara instrumente 
medicale. Travizani fusese lucrător în fabrica Luer şi 
'Broehm), în fabrica Charier din Paris. A doua zi m'am. duş 

„la Eforia spitalelor şi am comunicat regretatului. Efor, Da- 
vila, descoperirea ce făcusem. Davila în marea lui înţelep- 
ciune şi cu dorința de a face bine, a primit bucuros dorinţa 
ce i-am exprimat, de a angaja pe acei tincri casă fie obligaţi — 
a îngriji aparatele şi instrumentele în spitalele dependinte 

- de Eforie și mi-a spus ca 'să îi prezint la Eforie pe acel tânăr 
cu.care vorbisem. (Travizani era suferind de pneumonie in 

„spitalul Brâncovenesc). o a - 
A doua zi-am prezentat pe Broehm şi Davila i-a şi an- 

gajat îndată ; a dat ordin să le amenajeze un mic atelier 
în cuprinsul spitalului Colţei, le-a hotărît o plată lunară. 
le-a pus la dispozitie şi fondurile necesare pentru materia- 
lul trebuincios, a se instala. După câtva timp, ei dorind să 
facă ceva mai mult, au voit să aibă un atelier mai spaţios 
în oraş, şi neavând capital s'au adrese: mie. Eu, neavând 
fonduri necesare, m'am adresat Ja mai mulți colegi ca să 
punem fiecare câte puțin, ca printr'o asociaţie mutuală să 

„înjghebăm o societate care să formeze o mică fabrică de 
instrumente 'medicale. Dintre toți. la care m'am adresat, 
a fost unul singur, regretațul profesor N. Vlădescu, care u 
împărtășit propunerea și așa. amândoi, am dat din puținul ce agonisisem. Vlădescu le-a dat 12.000 lei și cu 10.000 lei, pe încredere personală, fără nici o formalitate, numai pro- misiunea lor că ne vor da banii, când, vor putea. Cu acest „mic capital cei doi tineri, cupabili și corecţi, şi-au făcut v instalaţie în oraș. Mai târziu au deschis un magazin în Ca- lea Victoriei unde există şi astăzi, conduse de frații Gherson, casa care a moştenit dela Travizani și Broehm, nu numai 7 fondul comercial dar şi reputaţia ler
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ISTORICUL MEDICAMENTELOR 

Farmaciştii din ţară erau toți originari Saşi. Medica-. 
mentele se preparau în spitzerii, sub formă de amestecă- 
turi -de diferiţi corpi (seruri şi acizi) chimici şi :se dau sul 
lormă.de hapuri (pilule), alifii și. soluţii în apă, în unt de 
migdale şi spirt. Infuziile şi desecţiile erau cele mai co- 
mune. şi_ erati bănoase peniru spiizeri. 

Pe la anii 1500 şi încoace, un medic belgian. publica re-.. 
gulat o revistă prin care preconiza Dozimetria medica-- 

mentelor, ca-să simplifice preparate medicamentoase şi să 
asigure. efectele medicamentelor. Incetul cu încetul, în: 
cursul anilor s'a recunoscut dreptaiea medicului belgian și. 
astăzi s'au, înfiinţat şi sau înmuljit fabricile pentru medica-- 
mentele dozaie şi cu mai multă siguranţă. Ă 

Unul din preparatele cele mai complicate şi mai bă- 
noase pentru farmaciști. era Decociul Zitman, contra syphi- 

lisului. Compoziţia lui era cea următoare: - 

1. rad Sarsapanillae 90 gr. 
aqua . 520 

se "digeră întrun vas de porzelan la 55—40.: 24 ore 
2). Sach alb - lg 

Alumen Si Lgr. 7 
“Calomel | 0S0 
Cinabar 0,20 

No. 2 se pune într'o pungă de pânză şi se pune în No. i 

cu care se fierbe 3 ore. 
5). fruct anisi crutus l gr. 

fruct foenicul crutus | gr. 
| rod Liquint conc. 2 gr. - 

ă folia Sennae Sar. 
No. 3 se lasă '/+ oră împreună cu No..| şi 2 — pe baia- 

de apă — se stoarce apoi la presă, se lasă să se depue la 
rece, se decaniează apa, se adaogă apă până la 500 gr. Se: 
prepara numai la nevoie ca antisyiilitic. 

Acest decoct cosia 15 galbeni flaconul. 
In băcănii .se vindeau multe preparate chimice, chiar: 

otrăvurile ca acidul arsenic, sub numele. şoricioaică sau
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săricică. Sau întâmplat multe otrăviri pentru că băeţii ude 
băcănii îl dau din eroare în loc de sare de lămâe, pentru 

acritul supei. De când:'sa făcut Unirea Principatelor | Mun- - 
1enia cu Moldova, sau întâmplat otrăviri multe pentru că 
Moldovenii numesc sarea de lămâie sărieică, şi cea din 

urmă intoxicare sa întâmplat la familia Vardala ; când a 
avut mai multe rude la, masă şi bucătăreasa, fiind moldo- 

'xveană, a cerut la băcănie săricică, a voit să acrească o supă 
de găină şi sau otrăvii mai loți-şiau murit mai mulţi: din- 
tre cei cari au mâncal. Cu această ocazie autorităjile au 

interzis vinderea medicamentelor în băcănii. Sewmai -vin- 
- deau în băcănii Sabur'şi Reventul.- Medicamente preparate 

şi foarte reputatie: cum că ” vindecau toate. afecțiunile, erau 

hapur ile !ui Morisons (englez) purgative drastice, cari se dau 
mai cu seamă şi la tuberculoşi pe care le luau continuu ca 
să dea afară boala. Pacienţii mergeau cu abuzul până ce îi 
întorcea cu cearşaful. dar atunci în băga şi în cosciug. Era 
şi apa şi alifia cumlorată a lui Raspaille. Hapurile și alifia 
de Calomel ale lui Halowai. erau de o reputaţie fenome- 

nală, că toate băcăniile făceuu afaceri foarte bănoase. Aici 
în Bucureşti.a fosi tratamentul cu ceapă, sub toate formele, 
preparatele uriui medic grec, căruia i-a şi rămas ” numele, 
de Doftor Ceapă. După acesta a venii rândul vestiților ha 
„puri ale doctorului: Drasch. cari nu erau altceva decât Ră- 

şina de Sabur. sdrobită- cu muchia toporului şi conspergată: 
„cu praf de rugină de fer... . 

Au mai fost hapurile formate cu Electricitate de dile- 
rite culori ca : roșie, galbenă. verde şi albastră, ale italia- 

„nului Contele Matheiu şi pe cari le debita în țară. renu- 
“mitul Doctor Popovici. -care practica la Băile Herculane. 
Hapurile de Catramină (păcură) preparate de un italian. pe 
-care le recomanda foarte mult. Cazzavilani. în. ziarul său 

„Universul”. Pentru că Serviciul sanitar le-a interzis vânza- 
„rea în țară, Cazzavilani. peniru a le putea.vinde a găsit 
pe doctorul Mihail Georgescu, care a luat asupra lui pro-. 
tecţia  hapurilor din care cauză i sa și adăogat sobriche- 

“tul de doctor-A[. Georgescu- Catramină. . 
Au mai fost patru .inși cari au inventat: "metode . de 

tratamente excentrice; aşa a fost: Institutul unui. medie 
de la Graz, e care recomanda suferinzilor să umble desculți
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şi fără pălărie, cu. toate că el avea un: “cancer la figură. şi 
“de. care a şi murit. Tot așa a fost cura preotului Kneip 
-de la Muenich. Institutul doctorului Lahmann- de lângă 
Dresda, unde. oamenii trebuiau să „umble în n parcul insti- 

„tutului cu:totul desbrăcaţi.. - » 
La Nancy în” Franța a fost un farmacist care a pre- 

'conizat. şi 'a recomandât prin. publicaţii un sistem de auto- 
vindecare care consista în a zice pacientul. de sute -şi mii 
-de ori: Vreau să mă vindec,. vreau să mă vindec. 

„Am vorbit. de aceste. din urmă metode extravaganta 
de vindecare, pentru că mii și mii de ai noştri se duce: nu: 
acolo să se-caute. de boală. a 

gaz 
ȘTIINȚA, CONŞTIINŢA, INCONȘTIENȚA. 
„ȘI SECRET PROFESIONAL. 7 . i , 

. a. ' i 4 

In studiul ce-mi propun să fac,-mă voi mărgiai numai 
de a. vorbi de conștiința morală şi: secretul profesional, din 

“punctul. de vedere medical, pe cari le voi ilustră cu câteva 
exemple, luate din practica” de toate zilele.” 

Un medic, când intră. pentru prima oară în cariera 
profesiune sale îşi impune datoria să aibă conștiința desă- 
„vârșşită, şi a-şi îndeplini cu sfinţenie îndatoririle ce îi in 
„cumbă meșteșugul ce şi-a ales. Pe: lângă îndeplinirea eu 
conştiinţă a tuturor obligaţiunilor ce-i sunt „impuse de pro- 
fesiunea lui, el mai are o indatorire 'sfântă, să nu divulge: 
nimic din ceiace poate afla în praciica lui, căci el este ca: 
un duhovnic, ca un sfânt, căruia i se pot încredința lucruri 
“dela care depinde onoarea unci persoane sau chiar a unei 
 fămilii îatregi. „Altădată un medic, care debuta în “cariera: 
medicală, î în prima zi, în care-și primea. din mâinile jude- 
'cătorilor lui naturali : dreptul de a intra în : "corpul medi- 
cal, era obligat a depune un jurământ, numit jurământul 
lui ' Hyppoerate, cum că-și va îndeplini sfânta misiune 'cu 
conștiință: şi nu va divulga - niciodată: secreiul faptelor ce 
'va întâripina în timpul practicei sale ca medic. Nu ştiu da- 
că astăzi se-mai obicinueşte î în vreo universitate acest cere- 

A 

2
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- monial, dar, ce ştiu este,.că: rar, foarte rar, se mai găsesc - 
medici cari să-şi impună această sfântă: datorie; din care 
cauză se văd adesea multe, ba chiar foarte multe, cazuri 
în care multe persoane:pot ajunge la închisoare, chiar con- 
damnate la moarte; pentrucă un medic, fie. din incapaci- 
tate, fie adesea din cauza patimilor de interese particulare 
sau din cuuze politice, îşi” pierde conștiința, dând dovadă 
evlrabilă contra unui nenorocit care ar fi o piedică î în mar- 

"sul afacerilor unor familii. sau i S'ar cere asemenea mărtu- 
rii în cazuri de politică.. - - - a 

In exemplele pe cari le- voiu n povesti, voiu u face dovadă 
a celor ce spun. eee 
- Sunt cazuri în 'car€ un medic trebuie să meargă ală- 
turi cu conștiința; atunci când. ar putea să scape situaţia, 
unei persoane.sau onoarea unei familii, fără să facă rău 
altei persoane. : 

Să încep cu exemplele cari ar justifica părerea de mai 
sus. În viaţa mea medicală cunosc două fapte de acest fel: 

1. La: anul 1864, când era lupta înfierbântată. în Camera 
deputaţilor, pentru. a. se da "pământ țăranilor, spre a-i 
desrobi, cum se zicea. pe atunci, Prim niinistru era Bar: 
bu Catargiu, om.de mare-energie și un orator temut; Pre! 
şedinte al Camerei ea un Moruzi. Discuţiile erau aşa : de 
violente, încât mulți dintre. deputaţi nu -mai jineau Soco 
teală de puterea expresiunilor:şi mergeau până la ame- 
nințări. In acele. teribile. agitaţii, un deputat de:Buzeu, mi ! 
se pare, pe cât memoria nu mă, înșeală, (se- numea Hrisos- 
coleu), atât.a fost de agitat contra președintelui, care nu 
prea îi lăsa pe depuțati să fie vechemenţi, a venit. preparat 
cu o piatră în buzunar, și, pe când preşedintele voia să-şi. 
facă datoria, Hrisoscoleu, atâta s'a surescitat, încât a arun- 
cat. cu piatra, care, din norocire,-a lovit: în tribună. Inda- 
tă sa suspendat: şedinţa, Hrisoscoleu a fost înfăşcat: de po-: 
liție şi dus la Agie (Prefectura - Poliţiei) cum se zicea pe 
atunci. In instrucţia ce se. făcea, s'a «găsit cu cale să se nu: 
mească o comisie. medicală să vadă, dacă Hrisoscoleu fu- 
'sese în minţile: lui, când a aruncat cu piatra în Preşedinte. 
Medicii, în unanimitate, au. găsit că luptele şi discuţiile ce 
urmau pe atunci, au putut să surescite partea psihică a lui 
Hrisoscoleu și, pentru un moment să-şi piardă raţiunea ju- 
decăţei,- de gravitatea faptei sale. 1
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După părerea mea medicii au lucrat prea bine, chiar dacă 
vreunul, în: conştiinţa lui, putea să mai aibă-vreo îndoială; 
lucrând astfel, au scăpat pe un om dela. o pedeapsă care 
putea fi foarte aspră şi au evitat şi familiei lui Hrisosco- 
leu a: rămâne cu o pată destul de nep'ăcută și nu au făcut 
rău nimănui. > DR 
_2. Sa întâmplat un fapt foarte neplăcut. într'una din 
familiile cu bună situaţie din Capitală. Bărbatul a obser- 
vai că se ivește o boală jenantă. EL, ştiindu-se nevinovat, 
a scuzai pe femeea lui; de aci ceartă până ce au ajuns 
lucrurile înaintea justiţiei. | | 

Judecătorul de instrucţie a deferit cazul unei comisii 
medicale, compusă din șapte medici. tot ce era pe atunci 
m.ai cu vază. Femeea pretindea că boala a luat-o dela o 
privată şi chestiunea era pusă dacă aserțiunea femeei pu- 
tea fi exactă. | Me s 

Pe atunci ştiinţa era departe de a face un medic să se 
poată pronunța în deplină conştiinţă că așa s'au i putut 
pchece lucrurile şi. cu toate că nu se cunoștea ca mijloc 

" d» t'ansmitere a virusului decât contactul direct al orga- 
nelor, totuşi medicii, au preferat părerea cea mai inofen- 
sivă, că adică, boala s'ar fi. putut transmite la femee. prin 
contact cu scaunul privăţei, mai cu seamă că se spunea că 
privata era: construită în condiţii defectuoase, cum, era pe 
„atunci, scaunul era căptușit cu o stofă și că secreția s'a 
“putut transmite. cu atât mai lesne cu cât stofa se putea 
îrrhiba- la mai multe persoane. N 
„ŞI în cazul acesta cu 'toate'că presupun po unii din me- 

„_dici, sau chiar toţi; au lăsat la o parte conștiința lor, şi bine 
au făcut. căci au scăpat onoarea unei femei şi nu au contri- 
buit la dizolvarea unei famitii. 

Pe atunci mijlocul acesta de transmitere putea lăsa oa- 
recare îndoială. pe când astăzi. mulţuimită progreselor ce a 
făcut ştiinţa. în deplină cunoştinţă, un medic s'ar putea pro- 
nunța pentru, chiar dacă transmiterea s'ar fi făcut pe calea 
naturală, : Ia - PL | 

Să venim acum la câteva exemple. în-cari conştiinţa me- 
dicală, a făcut defecte. Cauzele au fost diverse, şi după pă- 
rerea mea. nu ar fi trebuit să ia întorsătură, aşa cum din ne- 
norocire s'au petrecut.
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In diseaţiile ce s'au urmat, în alcătuirea comisiunilor 
medicale, s'au amestecat adesea, fie interese particulare, fie 
mai cu seamă interese politice. 

Nimic nu poate fi mai trist, nimic mai degradator pen- 
iru un medic care se lasă ca, conştiinţa lui să fie batjoco-" 
rilă, după influenţe'e lăturalnice şi: aceasta este cu atât 
mai grav cu cât se văd că se influenţează conştiinţe de me- 
dici sus puşi în erarhia medicală, ca: medici practici, me- 
dici superiori de spitale şi profesori: - 

Voi începe să: povestesc exemplele în ordinea chrono-. 
logică, așa pe cât mă poate ajuta memoria : 
„3. In” districtul Mehedinţi. în partea despre munte, se 

află un ţăran chiabur şi cam ţepos; el se numea 1 Căpăstraru; 
"făcea mult sânge rău, dacă nu mă înșel, partizanilor libe- 
rali. In timpul alegerilor. la colegiul al III, Căpăstraru să 
învârtea ca un curcan înfoiat în mijlocul ţăranilor şi toți! 
ascultau de el. Azi așa, mâine aşa, până ce autoritatea libe- . 
rală s'a luat de gânduri şi căuta prin toate mijloacele cum.. 
să se scape de Căpăstraru. A căzut Căpăstraru în ghiarele 
unui prefect. Intre afacerile lui Căpăstraru la ţară, avea și 

. prăsirea de păsări şi. pentru ca să le îngrijească, le-a, dat ca 
ocupaţie unei babe bătrâne. Intr'una din dimineţi, se gă- 
seşte baba moartă în coteţul găinilor. Cine o omorâse? Ne- 
greşit că Căpăstraru, căci așa îi plăcea prefectului. S'a fă- 
cut mare zarvă în tot judeţul, prefectul a luat toate măsu- 
rile să nu scape Căpăstraru; judecătorul de instrucţie a gă- 
sit la plasă ca medic un dr. fricos, care. la porunca judelui, 
a început să tremure şi să scrie ce i s'a dictat. 

| Actul făcut. Căpăstraru era deja la-gros. După ce peri- 
peţii, după ce intervenjii nu ştiu. dar s'a: numit un alt me- 
dic sau o comisie şi s'a avut în vedere ca medicul sau me- 

 dicii, să fie tot din tagmă. Autopsia sa refăcut după mai - - 
multe zile şi pe o căldură iropicală, se spune „că s'a găsit o. 
'sugilație ca de 1—2 mm. pe peritoneu. 

- Actul .vine la Consiliul Sanitar superior şi se are grije 
ca tot unul de-ai tagmei să studieze actul și să raporteze. Se | 
înțelege ce curs au luat lucrurile; Căpăstraru a fost dat la . 
Curtea cu Juri din Severin; se subînţelege de asemenea că: 
autoritatea nu a influențat de.loc (!), căci Căpăstraru a fost . 
condamnat la ocnă. ; - i . 

. 
/
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. Alergătură, cheltuială, jurăminte că nu va mai. face po- 
litică anti-liberală; Casaţia l'a casat şi ia trimes la Curtea. 
din Craiova, de unde a scăpat prăpădit. ca stare socială, ca | 
sănătate și ruinat ca.avere. lată unde - ie: duce, să faci 
politiei. . RR a: 

4, Era într'o. epocă, pe. care mi-o amintesc, cam pe a 
Su6-1687, pe când în Târgovişte se găsea-un om țanţoș, î în-. 
ft: el. făcea şi pe otelierul şi pe cârciumarul, avea și tră-. 
suri de birje şi o diligență « cu care ducea-pe călători.. Ducea. 
şi la gara Titu, căci.nu era.tren până la Târgovişte. Acest 
indsvid, a] cărui nume era. Pitiş, din nenorocirea lui, făcea | 
şi politică de nuanță conservatoare. Se pare. că. mişcările. lui 
pclitice încurcau. pe acelea ale prefecţilor” liberali,.şi-i. cău- , - 
tau în toate zilele nod în papură. şi pricină. ca să scape de. 
el. Nu a trebuit mult și ocazia fericită s'a. prezentat. Bucuria . 
prefectului când a telegrafiat guvernului. că la înhăţat şi nici 
dracul nwl ya.mai scăpa din ghiara, lui, Ce se întâmplase? 
In Târgovişie se afla de aproape jumătate de veac, doctorul | 
Beştelei;. acesta, după nevasta, lui, a, moştenit un loc viron 
cam pustiu, un fel de. grădină î în, mijlocul căreia se afla.o 
grcapă ca de o jumătate. nietru adâncime şi cu,un diame- | 
tru ca de 4—5.metri.., : 

In plimbarea oamenilor prin. această aridină părăgi- 
nită, oamenii şedeau pe marginac groapei să se odihnească 
pentrucă toată. era acoperită, de. iarbă. Această grădină, doc- 
torul Beştelei o. vânduse cu mai muţi ani înainte. acelui 
periculos conservator. | 

Armata, având trebuinţă de. un. „teren spalios, 2 a „cumpă- 
rat acel loc și, voind a construi un. put; personalul-militar, de 
curiozitate a început să sape, chiar'î în acea groapă, presupu- 
nând că acolo fusese” odată un puţ,. ȘI, la o.adâncime de 4—5. 
metri, a dat de: oseminte de om, și,. cu, cât: “săpa, cu-atât gă-. 
sea mai multe oase, iar scheletele. « crau, aşezate în diferite 
poziţii; unele orizontal, altele oblic şi altele 'vertical, în 
totul au fost oase cam pentru șapte. schelete. Justiţia a. fost 
chemată să-şi. facă datoria, şi. aflându-se că acel teren a a-. 
parținut. când-va unui „periculos! politician conservator” şi 
cum la putere era partidul. liberal, Va și înhăţat. | a 

| Bucuria prefectului, a fost. de nedeseriș. Și a jurat. că din. 
ghiarele lui nu va mai scăpa, şi în adevăr că, din cauza, bu-



»etor! şi părinteştilor: tratamente, acel nenorocit e a , inebunit 
“şi a murit în ă Măreuja. . a 

Tată cum s'au desfășurat faptele: 
"Procuror, seneral era Populeanu' (Pappadopulo), care, 

peutru, a treia Gară. schimbase credințele politice, fiind tot | 
atât de teribil contra acelora pe care'i părăsca.. Conducersa. 
instrucției o luase singur el, și, pe lângă alte 1 măsuri, una! 
mai draconică. decât alta, contra teribilului: conservator, a 
numit, şi o: comisie medicală care să. determine” timpul de” 
când: cadavrele * erâu îngropate. In comisie erau “tre 
profesori... şi, “fiindcă | erau siguri . că,. cadavrele erau 
îngropate de cel acuzat. “comisia a. fost mixtă din punctul de 
vedere al credințelor. politice. 
„Să, ştie că determinarea timpului de. când! un cadayru a 

fost îngropat, este una din chestiunile cele'm mai dificile; m mai cu 
scamă dacă a trecut un iimp mai îndehingat. In cazul de fată, 
discuţiile, au fost pre! 'ungite din cauza dificultăților şi. din. 
cauza, amestecului lăturalnie al influențelor politics; să Sus= 

._. „a 

ținca . că nu puteau. fi îngropale mai mult de cinci, până. la. 
şeaple ani, se înțelege că aceasta era în placul justiției. Pen: 
iru a termina această, afacere, care ameninţa să nu mai ia | 
sfârşit, sau, făcut concesii și “dintro; parte și din. alta Şi co- 
misia experților a ajuns la concluzia că, e câdavrele! fusesetă 
îngropate de peste cincisprezece ani. 

„„. Raportul comisiunei a fost trimis la Corisiliul Sanitar Su-” 
perior, care, după ce Ta. luat în. discuţie, 'a. văzut că. nu. 
este în vederi!e justiției. şi s'a hotărât i Ga doi din' membrii” 
Consiliului, şi se înțelege dintre; cei mai îndrăciji liberali” (ic, | 
“nul, pe urmă, s'a făcut, mai târziu, îndrăcit conservător) să 

  

se ducă la faţa locului.' Aceştia au mers "la Târgoviştă, au [i 
-cuto anchetă minuțioasă Unul a găsit î în pământul săpat: un. 

  

“nasture din care a conchis că timpul era scurt de: când, șau. 
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îngropat. cadavrele, al doilea” consilier. a constatat î în' oase: _ 
glicerină şi amoniac și iarăși de asemenea a conchis” în Ve: 
derile d-lui Populeanu. 

Cu aceasta nu s'a ierminat ș și nu ştiu cum: EX au învârtit, 
i. pa. d mie or 

lucrurile, căci s'a dispus. să fie « o "discuţie contradictorie în: 
“Are comisiunea numită şi C onsiliul Sanitar Superior; „ps Gate. 

23 fai că prin. aceasta credeai ca: să-i convingă pe "toţi, să zică că
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iimpul îngropărei corespundea cu timpul pe când Pitiș, era: 
proprietarul terenului. 

Era prin 1887, când se dărâma spitalul C olea și se repara. 
- strada Colţii, pe la biserica FEnii, cu care ocazie intrase cu 

D “lărgirea stradei în cimitirul bisericei; să ştie că cimitirut 
era părăsit dela 1864. Am luat mai multe oase din vechile 
depozite ale Mânăstirei Coljea, şi dela cimitirul dela Bise- 

„rica Enii şi le-am: însemnat cu creionul pe locuri unde nu. 
„prea erau la, vedere. Aceste oase le-am amestecat între oa-- 

sele celor şapte schelete şi la discuţia contradictorie, s'a gă-. 
sit că unele dintre.oasele dela Colea şi dela Biserica Enii. 
-erau mai de curând îngropate (cadavrele) şi când le-am. 
spus păcăleala, au rămas uimiţi, 

Cu toate că s'a dovedit că, cadavrele fuseseră aruncate: 
în acea groapă de un timp foarte îndelungat (sta presupus. 
că acele schelete proveneau din cadavrele care au fost a- 
runcate chiar de oamenii lui Ipsilante. dintre pandurii Ini 
Tudor Vldimirescu la 1821 şi poate şi el a fost aruncat în 
acel puț) cu toate acestea, acuzatul nu a scăpat de torturile: 

“lui Populeanu. până ce nu a înebunit şi a fost! închis la Măr- 
- cuța, unde a și murit. o ţ 

Cu ocazia. instrucțiuni, condusă de Populeanu, alias. 
Pappadopulo, s' a petrecut una din scenele cele mai oribile, 

- cele mai tragice ce am putut vedea și care nu se citesc decât: 

între acelea din timpul inchiziţiei. +. 
Osemintele găsite la Târgovişte sau "adus şi depus în. 

sala de autopsie dela spitalul Brâncovenesc, căci acolo era ma--: 
rele tartor care trăgea sforile. Oasele erau aranjate, schelc-- 
tele pe asfalt (se înţelege că. niciun schelet nu era cu totut” 

” complect). De față era comisiunea de experţi şi era şi tar-: 
torul, erau jandarmi, sergenţi şi procurorul-general. însoțit: 
de agenţii lui; s'a introdus acuzatul, ca după obiceiul par-- 
chetului,. să fie pus în faţa corpului- delictului, spre a-l in-- 
timida şi a-l sili moraliceşte să se declare criminal. A fost. 
introdus acel nenorocit între doi jandarmi, nu-mi reamin-- 
tesc dacă. era. în lanţuri. dar cred că da. Odată venit în faţa: 
omului dreptăţei: şi a scheltelor, procurorul general Popu-. 
leanu a început să-l insulte, spunându-i: lată-ți opera ta. 
banditule,. închină-te în faţa victimelor tale, căci ocna îți 

*
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va mânca oasele tale, precum tu ai mâncat vi iaju., acestor 
„schelete. Nenorocitul. plângea. 'a îngenuchiat şi spunea că 
nu era vinovat. E . 

Câte i-a mai zis procurorul- general, ma: îngrozii, dar, e 
- inutil să le mai spun. 

Când am văzut în ultimele zile ale lui pe e Poppulea- 
-nu, i-am adus aminte de faptele lui, el mi-a zis: „Da, tot 
-este un Dumnezeu şi blestemele nevinovaţilor trebuie să. a- 
jungă pe fiecare după faptele lui.” Poppulcanu a suferit 
sărmanul mulţi ani de o paralizie agitantă și a murit, în chi- 
nurile cele mai teribi:e. _ i 

Aşa se vede că lau ajuns blestemele nevinovaţilor. - 
5. Se va vedea ce va să zică inconştiența medicală, . : 

-.„.... Era pe la 1888 în luptele politice dintre cele mai aprin- 
se. S'au făcut a'egerile şi 6 animaţie foarte violentă era în 
toată - (ara, i iar în Capitală spiritele erâu în mare agitație. In 
câpul mişcărei era N. Fleva și N. Filipescu. Era în luna lu 
Martie şi Dealul Mitropoliei era tot acoperii de lume; gu- 
vernul liberal luase toate 'măsurile contra opoziţiei; în ușa 
intrărei Camerei Deputaţilor se afla Fleva şi alături de si 
'ușierul Popovici. Lupta în! curte era foarte aprinsă; la un 
“moment dat se aud detunături de armă, Popovici cade mort, 
“linişte temporară se face. Poliţia se agită. procurorul sosii,. 
percheziţiile încep. !a. Filipescu se găseşte un revolver de 

„buzunar, un cartuş lipseşte. Flevă şi Filipsecu sunt înșfă- 
cați de autoritate; puși între jandarmi, se cere hutorizaţia . 

-- Camerei să. aprobe. urgenţa de urmărire, să I€ ridice. imu- 
nitatea, căci erau deputaţi, se dă mandat de depunere şi sunt 
trimiși la Văcăreşti. Dealul „Mitropoliei este acoperit de lu-. 
:me, curtea Mitropoliei e tixită și toți strigă: „Jos Brătianu; 
jos Vizirul !”. . - - : 

Cadavrul lui Popovici este depus î în amfiteattul spitalu- 
lui Brâncovenesc, instrucția îşi urmează cursul; guvernul 
este sigur că a pus mâna pe Fleva şi pe Filipescu şi ocna 
le va mânca oasele. O comisie medicală de experți se nu- 
-meșşte; este compusă în majoritate; de liberali şi dintre aceia 
cari așteptau un avantagiu. sau, vre-un scaun de deputat sau 
senator ; dar pentrucă toți erau siguri că autorul omorului 
lui Popovici nu putea fi decât Filipescu sau Fleva, m'au- 
introdus î în comisie şi pe mine ca pe un partizan conserva-
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ior..care, orice. va fi fost, nu puteam.să spun. decât adevărul 
şi astfel îi aveau sigur prinşi pe Filipescu și pe Fleva, căci 
ei făceau zile negre guvernului. Comisiunea a fost convoca= 
tă Ja; Brâncoveneasa, unde era cadavrul lui Popovici. Cada- 
vrul, așezat pe o masă de autopsie, el avea la unghiul intern 
a] ochiului drept 'o plagă, a'e cărei margini erau. colorate în 
brun deschis și întărite (parcheminâs). . „ -. . i. 
.... Comisia începe. discuţiile preliminare. Deodată iese la 
iveală Doctorul Kalinderu, care: şi aci trăgea sforile; el 
„arată că nu -are-complectă încredere. în experţi și propune 
să se adauge pe lângă comisiune ca supra-expert Dalai-La- 
ma; Parchetul admite şi recomandatul tartorului este intro- 
dus în.comisie. La partea posterioară a craniului era a plugă 
mare, rezultat al exploziei, făcută de glontele. încălzit prin 
îrecare cu aerul. | a 
„.. Pe. lângă cadavru.s'a 'pus la: dispoziția  comisiunei. 

și o bucată de plumb, turtită cu încrustaţii în eu de var. Co- 
misiunea; mergând la faţa locului a văzut.că glontele; după 
ce; diformează capul lui Popovici s'a lovit.și de o dungă 
a zidului, unde a lăsat urme, a.lovit un burlan: pe: care'l-a 
turtit și a căzut la distanţa ca de 8-10 metri. ... -: .:- 
„2. Discuţiile în comisia de experţi au fost foarte. lungi şi 
foarte aprinse, fără a fi ştiinţifice, erau mai mult interesate 
şi infiuenţate -de politică: Unii susțineau că glontele fu-. 
sese. de 7 milimetri, alţii de.8, alţii de 9. Părerea cea mai a-/ 
propiată era.că glontele avea mai mult de 10 milimetri. Ex=- 
pertul impus de tartorul armean susținea că coloraţia: bru-- 
netă din marginea p'ăgei, dela ungiul intern al. ochiului - 
drept al lui Popovici, era din incrustaţia grăunțelor.de iarbă 
de-puşcă, lucru care convenea guvernului, pentrucă aceasta . 
dovedea că lovitura venea de prea aproape şi prin urmare : 
nu putea fi decât glontele lui Filipescu; care lipsea din re- 
“volverul lui. . Pa ae a 

„+ „Fiind neînțelegere în comisia: de experţi, asupra : felu- 
„lui armei care a omorît pe Popovici, s'a propus ca să se a- 
daoge -pe..lângă comisie doi experţi armurieri; parchetul. ă: 
acceptat propunerea și a adăugat :comisiunei pe armurierul 
MiiP'er. din Calea Victoriei, elvejiân. om cinstit, şi pe armu- 
vierul dela-Pirotechnie, un neamţ, de asemeneu om cum se 

"cade. Aceştia,. îndată. ce au văzut plumbul, chiar fără: :a-t 

i
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cântări, au spus: „Acesta e glonte de armă “Ilenri-Martini, 
mudel 1879”. Această declaraţie a dat un duș rece 'guvernu:: 
lui. Se spunea pe atunci că acela care omorâse pe Poporici:: 

-ena: sergentul-major Szilaghi, „ungur de origină, dar, pen-: 
trucă'nu era nici Filipescu, nici Fleva, nu sa. făcut nici. o: 
urmărire contra lui Szilaghi. aa -: 

Şi în acest caz ca şi în cele precedente, conștiința medi: | 
cală a fost cu totul batjocorită. ? -- Si 

Aici este locul să arăt o particularitate: Supra: exper- 
tul care afirmase la început că coloraţia brunetă provenea 
«lin iarba de puşcă încrustată, şi-a schimbat părerea, căci se 
schimbase şi guvernul. A doua zi,:seara, :căzuse “guvernul 
Brătianu, comisiunea a fost convocată la Parchet, şi atunci: 
supra- -expertul a declarat în scris că după nuoi studii, s'a 
«convins cum că coloraţia provinea, din combustia 'dermului” 
şi prin urmare a cerut: Procurorului general, care de datu: 
asta era. blând 'de tot, să-i dea cea dintâiu declaraţie, iar 
procurorul a' spus: lasă Domnule profesor să rămână a- 
-mândouă la dosar, căci ambele păreri-sunt bine venite. 

După părerea noastră aceasta dovedea ce fel de con 
stiință avea expertul. 

6. Incă un caz de terorizare politică asupra conştiinţei 
medicului: Era la putere guvernul conservator, prefect al 
“judeţului Muscel era Nae Popescu, vestit agent electoral şi 
unul din devotaţii lui, l.ascăr Catargiu. Când îl vedeai nu 
dădeai zece bani pe el şi cu toate acestea, nu ştiu 'pentru 
ce se dusese vestea 'de. el. ca de popă tuns. 'Pe unde: 
-era Popescu prefect, ţipa copilul în pântecele mamei. . 

Când era Nae Popescu prefect, alegerile guvernamen. 
tale erau sigure ! : 

Iri orașul Câmpulung se afla. un comerciant cârciumar- 
băcan cam de a treia, a-patra mână și, cu toate că nu impu-! 
nea, nici prin persoana lui, făcea mari neâjunsuri în ale-. 
eri, fiind agent electoral liberâl. și prefectul căuta cu ori- 
.ce.chip 'să se scape de el; îl urmărea pe toate căile pas zu 
pas; câte scandaluri îi.înscena în cârciumă, câte procese- 
“verbale de contrăvenţie, câte. promisii, câte ameninţări, nu 
reușeau; căci: cârciumarul era un încăpățânat al dracului, 
dacă nici meșterul Popescu nu-i dăduse de hac. Popescu nu 
"avea odihnă, nu 1 dormea liniştit, nu-i. tihnea mâncarea, când 

i : - +
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se gândea, :că un pârlit de cârciumar, un budala să-i reziste=— 
lui, Nae Popescu, care fusese spaima pe unde trecuse ca: 
prefect! In cele din urmă, într'o zi îi cade cârciumarul în: 
cursă. Bucuria prefectului şi a toată tagma lui; peniru toți 

a fost'o sărbătoare, mulţi s'au îmbătat de bucurie că a. scă- 

pat don prefect de un mare duşman şi-l vedeau toţi pus în. 
lanţuri şi trimis la ocnă, iar prefectul cu toată liota poii- - 

jienească, liniștită, 
“Ce se întâmplase ? Vrăjmaşul neînvins. al prefeetulu- 

avea şi el un păcat ca mulţi alții; era neînsurat, avea 0 po- 
satnică. care ducea viaţa cum știe numai Dumnezeu. 
__-Intr'una din zile, discuţia între ci a ajuns la ceartă. Se 

giiseau într'o cameră, unde de obiceiu mâncau si beau” d 
muşterii. Femeia sta la o masă și îl certa bărbatul era la aliă 
ar asă şi mânca caşcaval cu pâine, în mâna stângă ţinea n. 
Îriceag cu care tăia caşcavalul ş şi pâinea. (să se noteze că 
cra stângaciu): - 

“EL era cam borjos. şi peste burtă aveă cămașa, iar mă” 
na dreaptă o răzimase' pe burtă. Femeia s'a repezit la el si. 

_cu un briceag, ce avea şi ea, i-a dat o lovitură asupra pân- 
tecului și i-a tăiat un deget până la os. fără să atingă pân- 
tecele şi cu acelaş briceag și-a. dat ei irei lovituri în parica 
stângă a pieptului, una mai adâncă și celelalte două. din 
ce în ce mai superliciale, a eșit în curte, a căzut ţipând că. 
concubinul ci a voit să o omoare. _ / 

A alergat lumea, a venit Politia, Parchetul. iar nenea: 
Nae Popescu, energicul prefeci, îşi freca mâinile şi ' râdea 
să se prăpădească, că-a scăpat de „puternicul” vrăjmaş. 

„Imstruclia a fostcondusă de prefect. după obiceiul [ă- 
'rei. Pe lângă alie mijloace de urmărire se cerea şi părerea: 
medicală; se numește o comisie de trei medici locali. Aceşti 
medici, a. căror conștiință se pare că era cel pulin întunc- . 
cată de porunca prefectului ; tustrei au subseris ca niste: 
vile. un visum et repertum, dictat de Prefect, prin care 
conchideau că cârciumarul a voit să asasineze pe femce: 
şi-şi făcuse şi o tăetură la deget pentrii ă-și forma o dovadă 
că a fost în legitimă apărare. fiind atacat el de femee. 

„Nu știu ce s'a petrecut, căci actul celor irei medici nu: 
a părut îndestul de puternic. pentru a trimite la oenă pe- 
vrăjmașul guvernului sau poate că i-a fost ruşine şi Prefec-. 
tului să se servească de actul unor inconştienţi.
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Oricare ar fi fost împrejurarea, Procurorul, tot 'din 
ordinul Prefectului. mai cu seamă că el'se asigurase că a- 
entul el&ctoral liberal periculos nu-i va. mai scăpa, — Pro. 

-curorul zic, a format altă comisiune compusă din Profe- 
sorul Mina Minovici. medic legist, şi m'a, chemat şi pe mine 
-ca partizan conservator, ca să fie și mai sigur că victima NU 

va scăpa. . : 
Ajunşi la Câmpulune. experţii voind să se coboare 

din vagon, s'a arătat un individ îndestul de prezentabil, cu 
un barbişon bine dichisit ȘI voind să îi ajute să se coboare 
-din vagon. 

Expertul conseivator mulțumi a acelui domn, !care s'a 
recomandat Poliţaiul orașului și care a spus că Pa trimis 
don prefect să facă onorurile şi tot deodată. să spună din 
partea lui. că toată speranţa, d-lui prefect era în- expertii 
conservator ca să scape partidul de un mare pericol ce-i - 
cauza un îndrăcit agent liberal. 

Experții au mulţumit acelui domn şi iu plecat sin= 
guri să îşi facă datoria. Sâ examinat mai întâi bărbatul 

“care a povestit cum s'au petrecut lucrurile și din câte sa 
văzut, experţii şi-au făcut convingerea 'că. nu el atentase 
la viaţa femeei. După ce sau luat toate informaţiile rela- 
tive la bărbat, sa prezentat și femeia, care, cum a văzut 
pe expertul conservator. l-a recunoscut şi i-a reamintit e 

scenă ce se petrecuse 'cu 15-20 de ani în urmă că toată 

speranţa îi este la dânsul, pentru a o ajuta să nu moară de 

foame, căci ea avea cinci.copii. lată-cu ce ocazie cunoscuse 

lemeea pe expert. Trecuseră mai mulți ani de când venise 

la dânsul în Bucureşti un domn din buna societate și l-a 
întrebat dacă ar primi. să se ducă întrun oraş din pro- 
vincie să vadă un copil și să facă o operaţie topilului, 
care se născuse cu un defect și dacă ar fi muljumit cu suma 
propusă și cu condiția că ce va. vedea să nu vadă şi ce 
va auzi să nu audă. adică să păstreze secretul profesional. 

Medicul a acceptat toate condițiile, s'a dus la Câmpu- 
lung. un alt medic îl aştepta în-gară, şi sau dus împreună 
a domiciliul indicat. 'a operat şi îndată a şi plecat. | 

“Să revin iar la femec; ea, era în 6taie ca de 50—55 
ami. corpolentă. Avea în. partea stângă. a pieptului, pub 
claviculă, trei răni,. produse de. vârful unui . instrument



. 

: 172 „m DR Di p Serena 

„(briceag). Una din răni, cea mai lungă ca de 12 milimetri 
- gi adâncă, poate de un centimetru, zic poate, căci “conform. 

„indicaţiilor chirurgicale, nici nu s'a 'explorat, nici: nw 
trebuia explorată. A doua și a treia rână erau din ce în ce 
şi mai scurte şi mai superficiale, rezultatul celor trei lo- 

_vituri - ce-și dăduse femeia. | 
„Cea dintâiu a dat-o 'cu putere, a doua şi a ireia” mai cu 

„Îrică,. pentrucă din cauza durerii îşi pierduse puterea. 
Când s'a spus femeei că. rănile și le-a făcut singură. 

a mărturisit că aşa era adevărul, căci ea, fiind gonită de 
acel om, cu care trăia şi neavând cu ce se hrăni, ea şi co- 
„pili,, s'a hotărît să-l omoare și pe el, şi i-a dat cu briceagul 
în burtă să-i verse maţele: și să se omoare pe urmă și pe 
ea; şi.cu copiii ce-o vrea Dimnezeul 

: Rezultatul cercetărilor a fost: un duş rece d- lui Pre- 
: fect;: şi de necaz nici n'a voit să mai dea ochi cu experţii. 
“Experții au dat raportul şi nu mai ştiu cum s'a terminat 
această afacere, care a fost desigur un blam pentru Ad- 

.ministrație şi o lecţie pentru nenorocijii medici, dacă et 
„ar fi. fost în stare să simtă pata ruşinoasă de care s'au aco- 
„perit, neţinând seamă. de conştiinţa lor, graţie cărora ar 
fi făcut să putrezească în ocnă, oasele unui nevinovat... 

7. Un exemplu de pervezsitatea conștiinței pentru inte- : 
„rese particulare: 

Se afla în Capitală un tânăr (coafor): care, moștenind 
vre-o 30.000 lei dela un frate, sa instalat luxos în „piata. 

„Veatrului, unde este astăzi birtul Eliseu. 
Pe lângă. meșteșugul lui de coafor, a început să facă / 

„şi pe cămătarul. Coaforul avea şi un păcat, îi plăceau fe- 
„te'e şi prin mijlocirea samsaroaicelor, își procura adesea. 
aceia ce dorea. Un judecător. sau procuror, — nu ştiu cine: 
din doi, aflând că el împrimuta bani, și la nevoia ce a: 

“avut, îi a cerut să-l împrumute . cu o sumă oarecare, vr'o- 
5—4000 lei; cămătarul i-a spus ca să-i garanteze acei bani,- 

la care cel ce voia să se împrumute i-a răspuns ; „că ce, nu 
„este îndestulă garanţie situaţia lui.de magistrat ? 

Bancherul imorovizat nu a găsit garanţia îndestul de- 
„sigură şi a refuzat să-l împrumute. La acest răspuns, omul 
“puterii, a jurat răsbunare şi. cum şi ce fel, 'recalcitrantul 
bancheraş i-a căzut în ghiară și de aci încolo să te - ţii:
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pârleo! Cum s'au petrecut lucrurile nu ştiu, dar nu-i mai 
Train adevărat că i s'a înscenat o capcană, din care a scă- 
pat ca un câine care este dat în tărbacă.: 

S'a înscenat o plângere la Parchet contra  coaforului 
cum că el atentase. la cinstea unei virgine minore. 

- Sosise ocazia nimerită. ca. judecătorul : să-i plătească 
„poliţa şi aşa Pa şi înhăţat pe 'berbantul coafor-bancher. - 

Anchetă, cercetări, dovezi mincinoase, una mai arbitrară 
ca altă; expertiza medicală, visum et repertum, cum că o. 
minoră a fost desverginată de vr'o 5—4 zile, ca să eores- 
pundă cu ziua atentatului. - - : | 

-- Culpabilul a fost dus la Văcărești regretână că nu a îm- 
prumutat pe magistrat, pe garanţie personală. - IE , 

„Justiţia în toată sinceriiatea şi cu toată activitatea își 
urmează cursul -ca să. afunde pe neîncrezătorul  cămătar, 
cât se poate mai adânc, ca să nu-l mai scape nici dracu din 
ghiarele conștiinciosului judecător, aşa cum îi promisese; 

Intr'una din zile, pe când făceam serviciul la spital, 

um văzut pe coridorul spitalului două fetițe, care nu erau, 
mai înalte de un metru treizeci în înălțime; le-am întrebat 

ce doresc,.iar studenţii, cum sunt ei drăcoşi, ştiau aface- 
rea şi mi-au răspuns că fete'e au venit să examinez eu pe 
una care pretindea că suferă de organele genitale. “Au 
dus-o în sâla de examinâre şi am procedat a: 'examiria or- 

„_ganele externe și cele două canăluri vecine. Ce să văd? Nu 
mai era să examinez cu unul sau două degete, dar deodată 
puteam intra cu pumnul întreg, puteam chiar să intru cu 
genunchele, aşa delabrată era, că nu văzusem asemenea 
stare nici chiar la femei înaintate în "vârstă. Dar fără să 
exagerez prea mult, un veterinar ar fi crezut că avea în 
faţă o iapă. 

La întrebările mele studenții: mi-au răspuns că aceasta 
"era virgina, care, după declaraţia medicului-expert, o vă- 
zuse 3-4 zile după atentat. Nu ştiu cum, şi ce fel, am. fost 
citat ca martor la Tribunal, unde am declarat oroarea ce 

"mi s'a întâmplat să văd pentru, prima oară, la o copilă a- 
b. în etate de 15—14 ani și mică de statură: Tribunalul a 
luz! notă de declaraţia mea, şi .a achitat pe nenorocitul in- 
culpat.. 

— 8. 5e întâmplase o legătură de dragoste între o feree (se
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„zicea că era o instituloare) şi un domn (se zicea, magistrat). 

Din dragostea lor, femeea devenise gravidă. Când această 
stare semi. patologică-ajunge la starea în care silfida să te- 
mea de rușine, iubitul găsește de cuviinţă s'o instaleze _1a 
un notar în o comună rurală, nu departe de Bucureşti. 

După cât-va timp, femeia a dat naștere unui copil, şi, 
pentru a scăpa de ochii lumii, a dispărut din comună, iar 
copilul afost lăsat în îngrijirea notarului „să-l dichisească“* 
cum va şti mai bine și în adevăr că peste o zi sau două co-. 
pilul a murit şi a fost îngropat. Un denunţ anonima făcut - 
să se descopere fapta şi. un agent care poate. nici nu era 
în curent cu sceretul, a dat curs afacerei. O anchetă a fosi 
la faţa locului. s'a invitat primul medic. care se afla în a- 
propiere ca medie de plasă și la un spital. să facă au- 
iopsia. Acest medic, lăsat la libera lui conştiinţă, a decla- 
rat că ficatul copilului fusese rupt şi prin urmare: moarte 
violentă. Odată actul ajuns la Parchet. s'au deşteptat cei 
interesați, şi, văzând pericolul ce-i astepta. fără nici o re- 
elamaţie din partea nimănui. din oficiu, au provocat o con- - 
ira-experiiză, cu alt medic: Procuror. jude de „instrucție, 
'medic- -expert şi alţii se duc în sat. fac respons sabil pe pri-" 
“mul medic şi-l intimidează în -așa mod, că el a făcut o con- 
tra-declaraţie așa cum i s'a dictat. De aci încolo. au încetat 
cercetările în afacerea. de prunercidere si a început acu- 
zalia contra medicului. care a, dat prima părere și a ad- 
înis şi: părerea celui de al doilea medic. ca si cum nu S'ar— 
mai fi văzut niciodată o. divergintă de păreri. mai cu sea- - 
mă în materie de medicină legală și într'un caz ca acesta, 
de care este vorha.-pentru: că. dacă nu ar fi fost vorba de 
persoane sus-puse, ar fi trebuit cel puţin o simplă contra- 
expertiză. | 

| Medicul a foșt suspendat din funcția lui si trimis îna- 
intea Tribunalului de Tifov. Tărăsănit. supus la interosato- 
rii ca şi cum el ar fi fost autorul conilului si al infanticiclu- 
lui. După multe tărăzăniri. suferinte morale și materiale, 
abia a scăpat nenorocitul să nu fie trimis la închisoare. A 
se vedea dosarul dr. Paulescu. Trib. Ilfov. . Se. II. “între . 
"1908—1910). | | 

9. O mare înversunare politică domina în lavă... mai cu 
seamă că liberalii erau în opozitie..Se afla director al Ser- 

x
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viciului Sanitar, d-rul G. Aiexianu. Alexianu avea '0 ne- 

vastă frumoasă şi cam. drăcoasă. Intre alţii se amorezase 

de ca un'om: tânăr N.-D. care 'dispunea de avere şi tinereţe; - 

— lucruri ce-i lipseau bărbatului. 

Peniruce şi cum, nu sa putut şti, într'una din zile, pe 

la 7 ore p. m., tînărul a găsit cu cale să se sinucidă; cu un 

revolver de buzunar, cu care 'şi-a tras un glonte în par- 

"tea dreaptă a toracelui, între mâmelă şi subțioară. Am fost 

chemat urgent am găsit pe rănit întins pe pat; puţin emo- 

ționat. Rana mică de tot da puţin sânge. Am spălat rana, 

am pus.un mic pansament. ii 

Am stat puţin pe gânduri, L-am întrebat dacă este 

stângaciu. Pacientul mi-a răspuns: Ştiu la ce te gândeşii 

doctore: Nu sunt stângaciu și declâr că m'am împuşcat cu 

singur. Negreșit că nu l-am întrebat de motivul ce l-a îm- 

pins la acest fapi. dar. l-am rugat să-mi arate cum. a făcut 

să iragă cu revolverul tocmai în partea dreaptă şi aproape 

de subțioară. N 

Pacientul a făcut simulacru. jinând revolverul în mâ- 
na dreaptă în poziţia pe care o avea, „când a descărcat fo- 
cul. Am văzut că lucrul se potrivea cu spusele pacientului. 

Inir'un caz aşa simplu. când nu era:-nici-o reclamaţie, 

putea să se treacă peste el, căci justiția nu avea un motiv 

serios să se amesiece. bu cc zic, avea şi un motiv puternic 

de tot ; era vorba de d-ru! Alexianu. director al Serviciu- 
lui Sanitar și nv era locul ocupat de un alt om politic. Mai 
era ceva : d-rul Alexianu. avea principii cam conservaloare, 
cu toate că el nu făcea politică militantă. _ | 

Alexianu -a fost silit să demisioneze, iar justiția s'a 

supărat de acest caz nu stiau pentruce. căci Alexianu nu era 

întru nimic vinovat și lăsase şi locul liber, pentru altul la 
Directia Sanitară. Sa făcut instruciia în asa fel, ca să 
iasă vinovată o femeie. Peste: 15-20 zile. pacientul a sucom- 

bat prin supuratia pulmonu! ui stâne. în: “care rămăsese 

glontele. Afacerea a ajuns înaintea Tribunalului. Sa numit 

o expertiză. patru profesori: unul, medicul legist şi doi li- 
berali neaoşi. Medicul Jegisi Mina Minovici a lucrat ad- 

mirabil și - știintificește. .eu m'am unit în totul: cu pă- 

rerea mediculvi lerist. iar-cei doi colegi au jurat: spe o- 

noare şi conştiinţă, înainiea lui Dumnezeu şi a oamenilor,
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că vor spune adevărul“. şi -au declarat că convingerea lor 
cra,-că d-na Alexianu împuşcase pe amantul ei. Demons- 

“iraţia medicului legist, făcută-şi asupra cadavrului şi asu- 
pra unei persoane streine au dovedit până la evideţă că nu 
putea fi altul care a tras cu revolverul, decât singur tână- 
rul N.-D. (pacientul), pentrucă, punând braţul în poziţia 
indicată: de pacint, toate aperturile. (dela jachetă, jiletcă, 
cămaşe şi piele) se corespundeau. 

Tribunalul a achitat pe inculpată. | 
Hainele lui N.-D. sunt îmbrăcate: pe un manequin, bra- 

tul este pus în poziţia indicată, aperturile se corespund; şi 
maneginul se-află în muzeul Institutului Medico-legal, un. 
de orișicine poate controla. Deşi. tardiv, totuși nu pot uita, 

„că şi cu această ocazie, am văzut cu plăcere că profesorul 
Mina Minovici a lucrat cu o competenţă și obiectivitate, care - 
merită toată lauda. 

10. Un alt caz în care me- 
dicul legist doctorul Ale- 
Xianu voind să potolească 
o afacere destul de gravă, 
a dat o declaraţie alături 
cu adevărul. 

Un tânăr ofițer din cau- 
za marei. supărări contra 

ordonanţei sale, i-a dat o 
lovitură de pumnal în 
piept ; sângele a început să 
curgă cu violenţă, ofițerul 
s'a 'speriat și a promis sol- 

- datului că îi va da 90 poli, 
cu condiţia ca să spună că 
din greşeală s'a rănit sin- 
gur pe.când curăța pe bi- 

„_ -rou unde se afla pumnâlul: 
Dr. G, Alexianu - cu vârful. eșit din teaca 

* Medic legist ” 
ruptă. . - - 

Parchetul militar a luat cazul în cercetare, d-rul Alexia- 
nu, medic legist deduse aciul în sensul cum spusese soldatul, 
Parchetul nu s'a mulţumit- -şi a numit contra-expert pe pro- 
fesor medic legist Mina Minovici şi pe mine pentru că sol- 
datul era în serviciul meu „de la Spitalul Coljea. | 

N 
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- Minovici a lucrat foarte conştiincios şi s'a dovedit cum. 

că o altă persoană rănise pe soldat. Ofiţerul a mărturi- 

sit adevărul, aşa cum face un om de onoare;.el a. fost Juue- 

eat şi.condamnat. cu circumstanţe ușurătoare dându-i-se: 

„a pedeapsă mică,. de două luni închisoare." a” 

a SB 
EMPIRISMUI. IN MEDICINA 

inceputul medicine a fost. empiric. 

Oamenii cei mai deştepţi s'au adresat la toată lumea, 

<a "fiecare să spună ce putea şti, pentru a vindeca pe paci-. 

enţi şi ca să se caute când, suferise de vre-o afecţiune. 

Adunându-se la un loc toate părerile şi toate -numele 

proprii ale plantelor şi altor produse de plante şi de ani 

male, s'au format scrierile! de pietre, pe cărămizi, pe lemn Și 

pe foi de plante.. | E 

Mai târziu, când s'a descoperit fabricarea. hârtiei, s'a. 

scris pe hârtie şi cu descoperirea literilor de tipar sau 

format cărţi în care se spunea descoperirile făcute, așa în- | 

cât diversele păreri populare puteau fi împirtăşite tutulor 

oamenilor cari aveau puţină. pricepere, .ca-ei să caute de . 

suferințe pe semenii lor şi. pe animalele domestice. | 

__ Istoria. ne spune. că unii, dintre cei-mai simpli vinde.-. 

cători au devenit mari doctori şi au lăsat dogme, care din 

timpurile cele .mai vechi s'au propagat şi au luat denumi- 

rea de metode de tratament până pe la finele „secolului 

“hecut. 
Eu, cel care singur am rămas dintre vechii medici, î îmi - 

reamintesc că am urmat pe maeștrii mei și m'am  servii 

pentru ; “tratamentul suferinzilor de metode, de procedee, Să 

şi de medicamente recomandate de medici Arabi Egiptem.. 

Greci şi Latini. Sunt două mii-de ani când medicul roman; 

Galien, a inventat o alifie din untură de pore (Ceratum. Ga- 

lieni) şi chiar se recomandă untura de scroafă, cum că. 

prodycea mai sigur. vindecarea rănilor.. . 

„„ Doetoriile şi Imfuzii'e de plante aveau o Viaţă de seco- 

“le şi medicii cei din urmă ca şi cei dintâiu prescriau decoe- 

7 si 12
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tul de rădăcină de Pir  (Graminis).: infuziile --de floare 
- de soc (floarea Sainbucus oficinalis) de Păpădie -(Ta- 
raxacum oficinalis) de Coadă Șoricelului (Millefolin ofi- 
cinalis), eic. Ei le dau suierinzilor fără să ştie pentruce, la 
dau pentru că le daseră şi cei dinaintea lor. 

La noi au fost mediei sireini. veniţi din alte ţări, cu 
titluri sau tără titluri academice. Ei făceu pe doitorii, pen- 

„tru că pe la “noi cultura șiiințifică a oameni'or ersa foarte 

j 

puţin desvoltată. Fie de la aceștia, fie de moșşi strămoși, e- 
rau babele, călugării, turcii rătăciți pe aici. făceau pe dol- 
torii și pe doftorije. și așa au fost rari-aceia cari nu, ştiau 
şi ei o doftorie sau un descântec. o 

Erau unele tratamente cari deveniseră obiceiuri, cum . 
era luarea de sânge fie dela brațe şi picioare, prin tăetura. 
vinelor, fie prin lipiiori și ventuze, fără ca persoană asupra 
căreia se lua sângele să fie suferindii. 

Acesi obiceiu se praciica din tată în fiu, peniru că zi- 
ceau că fie care trebuiă să schimbe sângele. 

Se mai obisnuia Moesa. fîniineaua la brațe. 
Aceasta consta în cperatiu următoare : Pe braiul, de 

preferinţă pe cel siâng. se făcea o tăetură în' toată grosi- 
mea pielei şi în rană se punea un bob de năut, peste el se 
punea o. cârpă unsă cu alifie și se lega cu altă cârpă. 

Boaba de Năut se schimba în ioate zilele. Lumea avea 
credința că prin secreția ce producea bobul de Năut se 
scurgeau aci toate Humorele din corpul omului și îl fereşte 
de a mai fi bolnav. e a 

Supuraţia prin acest metod tinea luni de zile. O alti: 
practică. tot așa de empirică era aplicarea de Seton la ceafii 
Această operaţie se practica. aşa: 

Cu un ac special. numit Ae de Seton, se irecea prin: 
cărnurile de la ceafă'căpătâiul unei bânde (făşie de pânză, 

„peste rană se punea o. cârpă unsă cu alifie şi peste iot mai 

“ nebunii. - 

multe cârpe și scamă. iar g'obul bandei se fixa în. legătură 
de o cârpă ce sc... așeza împrejurul gâtului. Pansamentul se 
schimba în toate zilele şi urma. astfel multe luni și chiar 
mai mulţi ani. | 

Acest fel de tratament se întrebuința peniru dureti de 
cap şi la-acei cari sufereau. de Nervi, cum - se numeau
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„Prin ţară erau ţărani reputați pentru căutarea tuturor 

suferințelor, precum. boale de ochi, până chiar. co- 

borârea saturnetiei, servindu-se, pentru a operă, de un: ac de 

împletit ciorapi. e E ei 

- Turbarea o tratau (înainte de a se ivi) prin tăetura vine- . 

lor de sub limbă, spunând ei că aceia erau Căţei. Dacă e- 

rau chemaţi când 'Lurbarea era începută, spuneau că turba- 

“tul era prididit pentru că acei Căţei intraseră în sânge şi 

_nu-mai aveau leac. Sr: Si 

Căutau de gălbinare, prin a face o mică sgârtetură cu 

-o pană, de preferinţă o pană de argint. pentru că, ziceau 

ei, că argintul era curat, ete. + a 

Erau Nalbanţii, meşteri în a pune la loc oasele scrânii- 

ie şi pentru oase frânte. Când căpătâile oaselor frânte c- 

zau eşite' afară, Nalbanţii turnau între acele căpătâie praf 

de oase şi de preferinţă praf din oase de cap “de câine, a-: 

mestecat cu unt de măsline. căci spuneau ei că aceste oase 

sunt mai tari și unesc mai bine oase'e. Oblojelile se făceau 

cu tot-felul de ierburi fierte :și cu mămăligă. Veneau des- 

cântecile, de deochi, luat din Ele, din blesteme, din fer- 

mece, ete. . | e 

> Descântau Brânca (Erisipelul) scriind pe o hârtie nişte 

erogrife și spunând din gură (pe şopltite) cuvinie, știute nu- - 

nai de ace'e descântătoare. Hârtia o ungeau eu miere de 

albine şi O lipeau pe pielea cu Brânca. Descântau de Guş- 

- ter (Crup). şi aliii suflau în gât cu.o ţeavă de trestie, prat 

"de excremente. de câine, care se: vinde și în farmacii sub 

numele Grecum album. Penirn dureri de mijloc (Lumbago) 

era căderea la Daruri, adică, pacienţii se culcau în biserică 

cu faja în jos și preotul citea v rugăciune către sfinți: și 

Dumnezeu 'și căleau cu picioarele și cu toată greutatea lui 

pe spatele suferindului, a 

„ Odată s'a ivit prin judeţele Teleorman şi Romanați un 

“călugăr sfinţit de la Sf. Munte (Muntele Atos) care avea în- 

10 cutie încrustată cu fildeş și sidef, și în “ea era carne 

“uscată în formă de Falum. Călugărul spunea că aceia erea 

penisul catârului pe care Christos a fost ciilare când a in- 

trat în Erusalem. | 

. 

- 

Călugărul spunea că dacă atingea cu el părțile gem- 

iale ale femeilor sterpe le da darul dea face copii. Ei. mai 

avea şi o jumătate de falcă de animâăl şi spunea că era din 
.
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falca aceluiaș catâr, și făcea să treacă durerile de măsele 
dacă freca pe partea dureroasă... Sa Te 

“Autorităţile au luat măsuri şi au dat peste graniță pe 
călugărul șarlatan. E a 

Alţii aduceau bucăţi de lemn; sfânt, sub cuvânt. că era 
luat din crucea pe care a murit. Christos, şi mătănii sfinţite. 

Frigurile palustre: se iratau prin descântece, se atârna 
la gâtul pacientului o ghecace de-alună plină cu Argint 
Viu (Mercur) și apă rece, turnată cu vadra (cofă. obișnuită 
la țărani, cu care aduc apă de la fâniână țâşnită) pe infr- 
guratul ce era în periodul de friguri, atunci pe când el. - 
era adormit. DR o 

a $ 14: | 
VIZICATORILE IN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR | 
LL INFLAMATORII .. Sa 

. 
a . . . „- Vezicătorile produse printr'o pastă (plasture) format 

„din praf de Cantarid întins pe pânză sau pe hârtie. 
economie, E e 

 - Plasturile în general se aplică pe partea dureroasă în 
-cazuri de Pneumonie și în Rheumatisrm. (Loco dolenti), mai 
cu seamă când se constata prezenţa seriozităței -în punga . 
articulară. - | Na 

Vizicătorile se repeta adesea una după alta. După ce.se 
„ridica o vezică, se.făcea numai o mică tăetură să se scurgă 
serozitatea și să lăsa Epidermul aplicat la loc și peste el se 
punea o cârâpă unsă cu alifie Ceratum Galieni. Aceasta, u- 
“lunci când felcerul avea milă de pacient, pentru a nu fi 
produce prea mari dureri. a 

De obiceiu, mai cu seamă la soldaţi se 'ridica Epidermul 
cu brutalitate, îi mai trăgea pacientului câteva ghionturi și 
înjurături că de ce se viita. La. militarii recalcitranţi li se 
puneau Vezicători la tălpi ca pedeapsă, ca să asculte şi să-și 
facă datoriile. o i 

Foarte deseori se puneau asemenea vizicători, când 
medicii credeau că se prefăceau. cu toate că soldații erau în 
adevăr suferinzi de afecțiuni grave, pe cari medicii nu e- - 
rau în stare să le cunoască. i
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„2 - INSTITUTUL MEDICU, LEGAL: - Sa 
| „DOCTOR MINA MINOVICI , 

- Această fastiţuţie: de mare. valoare ştiinţifică. este ope-. 

ra . personali a profesorului. Mina Minovici, şi .cu: drept cu= :- 

vânt trebuie să îi poarte. numele pentru vecie.. 
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Dr. Mina Minovici 
Profesor de medicină legală. Director al Institutului Medico-Lega! „tina Minovici“ 

. " Fost decan al Facultăţii de medicină, 

Când profesorul Minovici -va scrie istoricul acestui 

Institut, sunt şigur că.nu va uita pe omul de bine: Manola--
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che Protopoppescu Pake care, pe când n fosi primar al Ca- 
pitalei a primit bucuros propunerea şi,. lupă o discuţie în 
Conşiliul Comunal, a luat aprobarea și a construit aceastia 
uperă atâi de folositoare. Ă 

Felicii pe profesorul Mina Minovici că a îmbogăţii învă- 
iământul medical cu înființarea Institutului care îi poartă 
numele. După cunoştinţele mele, cred că Institutul Medien- 
Legal, aşa cum este- organizat. îmbogăţit şi condus de profe- 
sorul Mina Minovici, este: unic în toată lumea. E 4 

S16 

"MUSCA COLUMBACA 
Pe iimpul cât am stat la băile Buziaș “şi la 

Păile Herculane. am fost și eu una din victimele acestei mici, 
“dar periculoasă insectă exotică. - 

Inainie de a povesti pălaniile melc, să povestesc puiin 
din isloricul, pe care memoria mi-l reaminteşie. În copilă- 
tie auzeam cu groază : Vine Streichea, păziţi vitele, uprin- 
deți băligar, și toţi locuitorii aprindeau hăligar, ca să facă 
fum în care vacile. mai cu seamă, se 'grămădeau ca prin in: 
siihet şi preferau să. respire fumul de băligar, care le a- 
păra -de streiehe. Vaci'e mai cu seamă aveau e frică aşa de 
mare încât fugeau cu, coada vâlvoiu şi se.ascundeau la: um- 
bră, prin gropi întunecoase şi prin coşare. Singurul mijloc 
ce aveau sătenii Ja îndemână era numai fumul de băligar. 
Caii suferau și ei foarie muli, ci molăiau continuu din cap, 
iar couda şi picioarele nu încetau niciodată să gonească 
muștele. o ae - 

Se spunea că aceste muste se prăsea  întro peşteră 
din. munţii Apuseni, mai sus de Ruşava (Orşova): că auto- 
rităţite (stăpânirea) făceau ziduri groase de piatră la gura 
peşterei. dar că mustele atâia se prăseau încâi dărâmau zi- 
dul și zburau în nori mari. ca să-muşie vilele. Se mai spu- 
nea că streichea nu ajungea decât până la Oli. 

Nu îmi amintesc să fi văzut vreodată de aproape aceas- 
iă insectă aripală, am văzut însă sburând multe și aseme- 
nea nu îmi aduc aminte dacă ea mușca și oamenii. Acest lu- 

——
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cru lăsa în mintea mea o oarscare îndoială dacă muşcătu- 

vile de care am suferit şi eu ca și alţii. sunt produse de 
“+ us: - o. u v . . 2 ._. 

Musca Columbacă sau altă insectă, pentrucă nici eu, nici 

_cei pe care i-am cunoscut. muşcaţi, nu am văzut nici odată 

nici insecta, nici când ne muşca din. această împrejurare; 

după cum se va vedea din descrierea simptomelor și a'le- 

ziunilor nu am putut deterniina timpul de incubaţiune. 

_. Din ceia ce voi deserie'mai jos, voiu arăta numai ce 

am constatat la mine. | i ai 

“Am auziti multe. persoane, mai cu seamă femei, cari 

spuneau că au fost mușcate la picioare Ghiar prin grosimea 

ciorăpilor; iată ce am suferit eu: . : Na 

"1-a observaţie. In 1927. 'ună lunie. eram la băile Buziaş 

şi deodată, fără nici o 'cauză cunoscută, a început pe toată 

jumătatea radială a antebraţului și braţului siâng. până la 

măr, o durere, cu arsuri, care din-ce în ce deveneau 

tot mai violentă. Eram foarte curios că nu îmi puteam. da 

seama din ce nii Sa provocat această suferinţă: care mă je- 

na foarte mult și nu știam ce să fac să-mi treacă. . -7 

După două zile se ivi o mâncărime cam pe unde se u- 
7 - . - . o. .. - - 

_meşte a treia parte inferioară cu cea mijlocie a aniebraju: 

“lui, scărpinându-mă, am. dat de un mic tubercul cu un bob. 

de linte. Cu cât tuberculul se mărea, cu atât mâncărimea 

și arsura deveneau foarte supărătoare. Prin „scărpinătură 

am, rupt epidermul și din mica plagă s'a scurs mai “mult o sc: 

- crejiune, care în paric se întărea și forma o mică coaje, pe 

care eu, din cauza mâncărimei, nu mă puteam abține și o 

rupeam involuntar. Cu cât 'secrețiunea se menținea. dure- 

ea” cu arsura se potolea. dar mâncărimea devenea. tot mai 

violentă. Aceste simptome au ţinut vre-o 10 zile şi totul a 

intrat în stare normală. Tot în. acest iimp au mai fost şi alte. 

înțepături de mai puţină gravitate, dar. toate însoliie de 

mâncărime. violentă. | ia A 

3-a observație. În. anul 198, prin luna Iunie, pe 

timpul când eram la Băile Buziaş, am şim(it într'una: din 

zile o durere foarte violentă în iot rândul regiunii cubilale 

stângi, car€ se exagera când îndoiam mâna înăuntru, du- 

7 se care nu mi-o” puleam explica. pentrucă nu avea nici u- 

nul din caracterele unei 'nevralgii obicinuite. Peste. putin 

timp s'ă ivit un punct dureros pe cartilagele de.a9 șia 

7
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'10.coastă dreâptă; 'am “crezut: că: aceasta poate:fi: o-nevral: 
„gie intercostală anormală; numai cu un singur punct (Trous- 

-o :mâncărime mai multe zile..:! 

-seau) 'şi am luat treptat. două grame :salicylat: de sodă căi 
“Zicărbonat de sodă, fără nici.un efect; Ambele puncte, -în . 
-destul de jenante au-ţinut două zile, când s'a ivit o:mâncă- 
rime între âpofiza sti'oidă a cubitului si'osul. siform. Scăr: p “-pinându-mă am dat de un tubercul. mic ca: o linte...Acesta a 
-crescut,:mâncărimea şi durerea, deveneau :din ce în ce mai 
insuportabile şi fără să bag de seamă; prin scărpinare for- 
(țată, am .rupt o -vesiculă :ce:se formase Şi a curs o secrețiu- 
'ne din care:se forma cruştă și pe care eu o rupeam. Incetui; 
-durerea a fost cea dintâi care a dispărut, iar.mâncărimea. a 
tinut :mai multe zile, chiar .după ce sa format .cicatriceu. 
“Punctul dureros: dela cartilagele costale -a dispărut, lăsând 

- Boa observațiune. Mai multe înțepături pe figură, “for-.. 
“mând întâiu--un :tubercul și în urmă o visiculă: însoţită de 
:arsură violentă cu mâncărime, şi îiu mă puteam abţine de a 
nu mă scărpina cu violenţă, de- teamă a nu rupe veziculele: 
"Tubercule'e cari erau asupra. oaselor, le-am tratat prin pre- 
-siuni repetate și prelungite, așa că pe unele am reușita l€ _ 
avorta, iar pe altele, cu toate presiunile, nu am reuşit şi 
“sau terminat prin.vezicule cu excare, dar atât durerea cât 
şi mâncărimea au-fost mai suportabile ; dar tot prelungite. 
“Pe lobul urechei drepte au fost două înțepături succesive | 
-cari mi-au produs dureri şi mâncărime violentă şi s'au ter- - 
-minat prin vesicaţie şi multă secreție. Pe mâini am avut 
-mai multe, dintre care unele mi-au cauzat dureri cu arsură 
-si multă mâncărime. Pe dosul mâinei drepte a fost una mai 
--serioasă, iar în spaţiul dintre apoliza styloidă a cubitului şi 
-osul pysiform au fost două dintre. care -pe una am însânge- 
'rat-o cu scărpinarea până. ce s'a..format o viziculă ca ju. 
“mătate alună și m'am dus Ja doctorul Lambru dela băile Her- 
-culane să examineze lichidul. D. Ionescu, asistentul d-rulu: 
“Lămbru. sub microscop nu a găsit nimic iar diri înseminţări 
-nu-mi-a dat rezultaful. Erupția pe! dosul mânzi drepte a pro--- 
«dus un edem foarte pronunțat pentru care am. aplicat un 
-priznitz cu bună reușită. Aa i - 

Febră nu am avut. Ca indicaţiune terapeutică am în-
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irebuinţat comprese cu'sublimat şi mâncărimea -o “măi: poto-— 

leam cu Inotiol.:: PE
 ice grata 

întâi de combustie (Dupuytrin).: : 

Ric a 
dusă de'gradul 

" S17 

TRATAMENTUL SIFILISULUI 

A fost odată un timp când se credea că Mercurul, sin- 

gurul era specificul, panaceul pentru toate formele de Si- 

filis. Adevărul este că în multe grade și varietăţi de sifilis,. 

Mercurul da bune rezultate. dar în altele era de puţin ăju: 

tor; sau aproape de loc, mai cu seamă în formele mixte, în- 

şancărul serpiginos şi atunci când infecția ataca sisf«mu: 

nervos; cum este în Tabes, Paralisia generală progresivă și. 

„alte forme de Psihoză. o 7 

„_ Pe atunci tratamentul Sifilisului era complicat şi inco-- 

mod pntru bolnavi, pentru că totul se da pe faţă, nu se pu-- 

tea face în secret căci erau fricţiile cu pomadă napolitană, 

iodurul de potasiu dat în soluţii şi în sticle mari. Apoi când. 

mai era şi Decoctul Zitmani, te ştia toată mahalaua. "Toate: 

acestea erau floare la ureche pe lângă Stomatita  mercu-: 

rială, care era o adevărată nenorocire pe un bolnav, pentru: | 

că, după ce suferea durerile, murdăria, neputinţa de a se- 

hrăni, îşi pierdea şi dinţii. ; o a 

“De când prof. Ehrlich dela Muenich a descoperit pe 

606, Neosalvarsanul, tratamentul Sifilisului s'a simplificat 

şi se poate face cura acestei afecţiuni şi mai sigur și în mod: 

secret și mai scutii de consecințe grave ca acelea pe care a- - 

veam a le trata-altă dată. . 

Mai târziu, doctorul Levaditi, care ne este dublu sim-: 

patic, întâi că este unul dintre cetăţenii noştri, care, stabilit 

la Paris, ne face cinste (dacă va spune că este român) și a. 

doilea, pentru că este ginerele regretatului doctor şi pro- 

fesor Constantin Istrate. ij 

După studii prelungite şi asidue D. Levaditi a descope- | 

rit un preparat contra sifilisului, a cărui bază este Bis- 

mut-ul. |
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Acest -preparat a dat foarte bune. rezultate așa în cât, 
pentru un moment a produs o scădere în reputaţia Salwvar- 
sanului. Acum de curând D. Levadiii a descoperit un alt 
-corp care începe să-şi ia: avântul în practica sifiligrafică. 

Preparatul din urmă al lui Levaditi' poartă numele (ci- 
fiți dacă puteţi) “LAcety'oxyaminop henylarsinate, i 

s
e



CAPITOLUL IV 

DIVERSE i 

ŞI 

UN TIP : ION ATANASIADE. - 

A fost în Bucureşti un tânăr advocat, un tip deosebit, 

pe care împrejurările din timpul concepțiunei, îl făcuseră. 

aşa de extropiat, în cât, ca el altul nici că a mai fost, nici 

nu sa mai făcut altul. . po A 

|. Atanasiade era licenţiat în drept şi practica avocatura 

eu multă asiduitate, pentru că era băiat sărac..  Atanasiade: 

era prietenos, dar să te fi. ferit Dumnezeu să-l fi luat în rău, 

că-'nu scăpai fără o înjurătură.. lancu,- cum îi ziceam noi 

prictenii, era mic, aproape mititel, avea cam vr'o 90 centi- 

metri înălțime; era aşa dar extropiat, că nu îi rămăsese nici: 

o formă regulată şi nici un os sdravăn. Mersul lui şi mişcă- 

“vile lui făceau pe toţi să zică: „lată un om pocit!“ Iancu era 

inteligent şi răutăcios ca toţi pociţii. Era foarte răsbunător; 

ar fi fost capabil şi de o crimă. Era curtezan ca Don Juan. 

Erarh prieten cu el, căci de teamă de a nu mă uri, îl mena- 

"jam; nici odată nu am făcut aluzie la vreuna din slăbiciu- 

nile lui. O întâmplare a făcut să aibă un accident de trăsură: 

şi a trimis la mine să-l îngrijesc,.şi de atunci mi-a, arătat şi 

tecunoştință, şi multă prietenie. lancu nostru s'a dus la un 

prieten şi fostul lui client, care, voind să-i facă plăcere, i-a 

cedat, ca ek să mâne patru cai. lancu, pe capră. a dat cu bi- 

ciul, caii şi-au luat vânt; ghemătocul de Iancu a fost aruncat 

jos; a fost lovit serios„făcându-i răni multe. A fost:adus la: 

,
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Bucureşti, ventre ă terre, Atunci am văzut pe lancu în toată 
goliciunea lui, și pipăind regiune cu regiune, nu: văzusem 
până atunci așa batjocură. rezuliatul unei grave afecțiuni,. 
„poale un syphilis moştenit, și cu toate acestea el putea 
„crede, că era un făt frumos, pentrucă mereu îmi spunea: 
„Nene doctore, m'a pocit trăsura, oare să mă mai înidrep- 
ez eu?“ _ Da! 

Atanasiade a fost numiţ președinţe al Secţiei Comereidle 
la Trib. Ilfov. Pentru a putea fi văzut de public, “îi făcuse 

“un scaun mai înalt, şi apro- 
+ dul îl.lun în_ braţe şi-l așezy 

pe scaunul de președinte. 
Oamenii simp'i și, mai cu 
“seamă oamenii de la ţar:, 
când îl vedeau și îl auzeau 

  

„cau: „Ucigă-te crucea |!” 

- Gheorglie ; s'a dus și Atana- 

„-cu-mirare unul la altul, şi cel 

  

      

+... on Atânasiade, 

sul i-a spus * „Uite, eu îți dau cinci lei, pentru că nici tu nu ai văzut unul ca-mine.. nici cu:unul ca tine” 1. 

* vorbind;: se închinau şi zi-! 

siade să-l vadă. Fi s'au 'uitat - 

„Ce se expunea;l-a întrebat (în: | 
:* limba franceză) cât plătise in- 
” tearea; Atanasiade i-a răspuns: | 

„2 “că plătise uni su; atunci colo- - 

Altă-dată, era.-să fie o celipsă-totală de lună; pe la mie= : -zul-nopții ne-am- dus mai: mulți prieteni. la Ferăstrăul-Ve:": chiu, să așteptăm eclipsa; - ie au .. ”- - Aproape de ora fixă,.am văzut că la poarta! grădinii; sa - „coborât. o. doamnă. înaltă și. după dânsa un:cocoloş; era: ne-! nea Iancu. Unii lau strigat'pe nume, -alții:au încâput să-l. 

“|. Venise odată, la“ Bucureşti. “ 
"un om de: o. înălțime fenome.. 
„nală; exibitia lui: era:.: într'o 

prăvălie liberă din piaţa SI.. 

-anghioleze. Iancu:a: cârmit pe un drum lăturalnic, și câte în... Jurături nu ne-a mai tras! .: . ..., 
-. Am avut'ocazie. a cunoaşie'pe acea dulcinee: şi la înira-: 'bările mele, 'mi-a răspuns că nu ar.fi putut: fi. mai:puţin-. > xcurioasă ca mama Eva. fie chiar cu un pocit ca nenea lancu.
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„:Nu ştiu-pentru ce odată îi-căşunase pe: Mitropolitul Miz 

clescu şi a publicat o revistă. umoristică: „Scaiul“ şi „Ciuli- 

nul”, în care nu era număr să fi lipsit Mitropolitul Miclescu; 
jucând cancanul. cu mai multe: fete desbrăcate + şi el cu ante- - 
reul sumesîn brâu. ::- : bi: a A TI 

„Nenea lancu Atanasiade s'a însurat cu o brunetă foarte 
gentilă; -a.dus. un. menaj: fericit, și, mi:se pare că-a avut şi 
copii şi noi; toţi. prietenii lui, am regreiat moartea. lui prea: 

de timpurie. a „i îi 
Este de regretat, că Atanasiade. nu a lăsat: scheletul. lui, 

-Muzeului, pentru. că ar:fi fost o piesă 'unică care ar fi: arătat 
ce dezastru poate: face syphilisul. - o Ra a aa 

pi m... - ee 

. - . 

CAUZELE. “DIFORM
ITAȚILOR rage - : . , 

„(Apropos de cazul Atanăsiade). 
a 

se ia i pai 

“ Pentru că mulţi se vor mira dee ce am luai subieci pe lon N 
Atanasiade, îl deseriu pentru 'că era așa extropiat; tocmai | 
pe el care îmi cra prieten. Aceasta n'am făcut-o pentru a 

” face ridicol pe un om, pe care deja natura își răsbunase, pe : 
uri neţinovat, căci nu el a fost creatorul” acelei exiropieri, ci 
părinții sau moşii strămoșii lui. Prin acea pocire, pare. că -. 
natura ar fi voit să dea un esemplu, atât de accentuat, spre . 
a spune) celor ce Tau văzut, cum că asta este în puterea. oa-. 
meni'or şi a societăței întregi“că-i trebuie să ia măsuri ener- 

- gice. ca să se ferească de poli Și patimi, ca syphilisul Și. al-. 
coolul, cari degenerează! omenirea. i 

“Am Imat de: model pe un prieten, pe.un om intelizent 

şi cer-iertăre- memoriei lui. că nu am! 'făcut-o cu intenţie: de 

a-l 'batjocori, 'dar am dorit. ca, şi după moartea lui, să fie Ă o 
_ folositor'semenilor lui, cum a fost folositor şi în viață p in 
profesiunea lui de advocat. Voiu. căuta a intra în vastitu- 
dinea cunoştinţelor bio! ogice care se ocupă de elementele 

  

--. cari concură la propagarea speciei humane, la! tehnica a 
cestăi acţiuni physiologice, distrugerea. elementelor indispe-. | 
nabile necesare şi consecințele. . i 

Elementul primordial pentru propagarea speciei sunt . 
1
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„cele două sexe: Bărbatul 'şi Femeia. Fiecard dintre ei produ- 
ce o materie specială care; numai punându-se în contaci - 
una cu' alta. în condiţii anumite. dau naștere unei fiinţe - 
asemănătoare cu generatorii ei. Organele speciale ale băr- - 

-batului fabrică produs spermatozoidul, iar femeea produce: 
ovula. - ; părti 

Cum cele două organisme deosebite produc aceşti doui 
agenţi, este un mister al armoniei, care domneşte între toate 
elementele cari compun complexul, pe de o parte al băr- 
batului, pe de altă parte a femeei. - a : 

„ Atât spermatozoidul cât şi ovula trebuie să fie în con- 
„vițiuni de sănătate complectă, cu sânge sănătos de la o fiinţă. 
bine sănătoasă. Pentru că produsul ce rezultă din cele două. 
elemente trebuie să fie împreunate, numai în, locuri anumite 
şi înconjurate de mediul care le convine numai lor, ca să. 
hrănească, şi să-i dea o formă primordială, omul de știință o 
atribuie armoniei generale iar omul primitiv, omul incult a: 
atribuie puterei Divine. | 

Am spus mai sus că fiecare producţie a sexelor trebueşte. 
să fie absolut sănătoasă. Şi pentru că una şi alta sunt pro- 
ducţiuni animale și prin urmare viabile, sunt supuse lo- - 
viturei agenților, a' inamicilor şi le strică în parte sau în. 
lotalitate existenţa. . a 
Spermatozoidul bărbatului este un fel de vibrion care are 

o formă hotărâtă biologică; el se vede sub microscop, o fi-- 
ință lunguiaţă cu un caplși e rondă, el seamănă foarte exact. 
cu începutul: (mormolocii) unei broaște şi are aceleaşi -miş- 
cări şi în aceleași transformaţii, după ce s'a împreunat cu c-- 
vula femelei. Spermatozoidul, acest mie vibrion, în viața. 
lui în corpul omului, poate fi atacat de agenţi, cari vin prin 
sângele tatălui, de care. poăte fi el vinovat sau moştenit de: 
la antecesorii lui, cum este bacilul (tuberculozei şi al: 
leprei 'sau otrava sypbhilisului), otrava spirtului, a tu-- 
tunului şi a boalelor molipsitoare cum este, typhosul şi febra, 
typhoidă. LI i] 

Dintre toate acestea mă voiu. ocupa numai de trei, pe:: 
care omul ar putea cu mai multă siguranţă, să le evite. Cele- 
lalte sunt întâmplătoare, așa: în cât vin fără ca el să le: 
poată evita totdeauna.
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 Syphilisul 

Intâiul şi cel mai putenie agent de distrugere al sperma- 

tozoidului este syphilisul. El îndată intrat în sângele o- 

mului, rămâne în cârnuri. atacă e-.emenie'e, se: opreşte în 

structura spermatozoidului face să moară, să piară bucăți 

din corpul lui și ceace rămâne din el, dacă .nu piere toi, 

dă naştere la o hybriditate, o pocitură, care merge. până a 

strica toate organele corpului şi el, syphilisul, atacă. mai 

cu predilecție oasele, așa cum cred eu că numai un syphilis 

absolut neglijat. a putut 'să strice toate» dar absolut toate 

oase'e lui Atanasiade. după cum l-am văzut cu. . 

Un spermatozoid imbibat de otrâva syphilisului-pus în 

contact cu ovula femeei. transmite și acesteia efectele sy- 

filisului. prin mijlocirea + :rcu'aţiei fetu' ui, ce se formează 

între fet şi mamă. Placenta -fetală devine un mediu pu- 

ternic, unde se grămădește otrava syphilisului, o  degene- 

rează şi împiedică circulaţia sângelui, fetul nu se mai poate 

hrăni, se îmbolnăvește, infectat de syfilis şi moare în pân- 

tecile mamei, sau provoacă avorturi premature şi moare în. 

dată după naştere, sau. infectat și extropiat, pentru a trans- 

“mite urmaşilor oameni schilozi, lipsiţi de facultăţi intelee- | 

tuale și diformaţi i în viaţa lor.. 

- - Alcoolul 

Al doilea agent periculos e care distruge” omenirea, este 

spirtul, * 
Acest lichid este prodiis din fermentația „fructelor, a 

gramineelor și a tuturor rădăcinilor tuberculoase și lemnului, 

Spirtul. se prepară şi artificial, şi pe cale chimică. Spirtul 

conține în el nişte corpi “chimici, cum sunt Etilii şi Mitclii, 

cari sunt cei mai periculoși şi numai prin purificaţiune chi- 

mică ei se pot izola şi astfel numai atunci spirtul devine mai 

puţin vătămător. ” 

Spirtul Metilic provenit, din distilarea | lemnului est 

foarte otrăvitor. i 

Spirtul din cartofi conţine cei mai mulţi Etili și Metili. 
Cele mai multe băuturi sunt spirtu! din fructe,.cum este Țuica 
(Prunina). Prăștina. extrase din drojdiile de vin şi rămă- 

f[
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şițele din struguri, după storcerea: mustului, spirtul din se- 
cară (secărică), din care se bea foarte mult în Moldova ŞI 

. Basarabia. Aceste spirturi sunt foarte impure, dacă le bea 
omul în cantitate mare și multă vreme, produc asupra căr= 
nurilor omului stricăciunile cele mai periculoase. Costache 
Negruzzi în scrierile lui. încă, de pe-a 1820, arăta că popu- 
laţia- Moldovei, -prin' otrăvirea de către jidani cu spirtul 
impur, ajunsese în așa stare de stricăciune. în cât se să- 
răcise, ne mai putând munci: De când însă autoritățile aw 

„luat măsuri de a mai împuţina cârciumile şi a împiedica vin- 
derea clandestină de spirturi, de către jidanii ambulanți, se - 

"poate adeveri şi zicătoarea care spune : Muncitor e moldo- 
 Vanul, dar olteanul e voinic, nu e frică de nimici . | 

| Alcoolul atacă de preferinţă creerul şi rezultatele lui 
sunt dezastruoase. a e 

Acţiunea acestui licuid, beut, produce o. excitare plă- 
cută la început, dar-îmbibat în țesătura  creerului, arde 
celula,:o sbârceşte, o usucă şi atunci ea își pierde funcțiunea 
norma'ă şi fiecare celulă lucrează în. direcţii diferite, iau 

câmpii, cum s'ar zice de un grup de oameni cari. ar trebui 
să vorbească unul după altul, vorbesc'toţi deodată și de di- 
ferite subiecte şi atunci li se spune: orbii şi-au luat: câmpii, 
tot așa şi beutorii de sprit, cu cât beau mai mult şi mai în- 
de:ungat, trec prin diferite grade de stricăciune, până.ce 
ajung că familia și societatea 'sunt nevoite să îi închidă în - 
aziluri, pentru a-i feri pe ei de a-şi face rău lor şi altora. 

'Tatanul 

„ Al treilea agent vătămător sănătătei oamenilor este Ni-: 
cotina, alcaloid extras pe ca'e chimică-din tutun, | - 

„+ Fumătorii de: tutun (marinarii îl mestecă. în gură) și 
- prizătorii de tabac sunt expuşi a se otrăvi prin Nicotină, tot 
așa ca; şi cei syphilizaţi şi alcoolicii. Efectele produse de Ni- 
cotină sunt mai puţin primejdioase ca cele determinate de 
syphilis și de spirt; iotuși, ele sunt produse; mai încet și 

- după abuz prea mare și într'un timp îndelungat. Leziunile, 
stricăciunile se produc asupra tuturor țesăturilor, dar se 
manifestează mai cu seamă prin paralizia plămânilor, ca- 
racterizată prin bronchite chronice, cu lărgirea bronchilor,
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_ xeziculele. bronchice sunt totdeauna pline de mucozităţi, 

neputând fi expulzațe din câuza paraliziei mușchilor, lăr- 

girea, mărirea” capacităţii acestor vezicule, umflarea plămâ- 

nilor, de unde rezultă Emphizemul (năduf) şi afecțiunea ar- 

teriilor şi a cordului. 
Fumătorii de. tutun odată ce au ajuns să aibă parali- 

zia musculaturei plămânilor, a inimei și ă vinelor sângelui, 

au suferinţe teribile, care le face viaţa foarte amărită şi nu 

“există nici un mijloc, nici pentru a le uşura Suferințele, dat 

“cu atât mai mult să-i poată vindeca complect... - 

Acei cari stau.mult timp în cafenele şi cluburi, unde fu- 

mează mult, se otrăvesc prin fumul care conține mullă 

Nicotină. a a 

"Cei cari cred că ne trăgând fumul în plămâni nu sunt 

expuşi a se intoxica, se înşeală pe ei însăși pentru că Ni- . 

cotina să disolvă în salivă, să absoarbe în circulaţia sânge- 

lui se depune în globulele roșii şi le distruge. Ea se fixează 

în ţesături, omoară prima celulă și fibrele țesăturilor şi pro- 

duce. afecţiuni foarte grave. a 

3 
„DIN ISTORICUL, SPITALELOR DEPENDINTE 
DE-EFORIA SPITALELOR CIVILE DIN BUCUREŞTI * 

Spitalul Pantelimon 

Ospiciul Panteiimon este fondat de domnitorul Grigore 

Ghica IL W. W. în a doua domnie a'lui, în anul 1755, Oc- 

tombrie 12. a 

” ată ce se găseşte pe o inscripţie aşezată d'asupra uşei. 

bisericei: _ -. E 

„Intru slava şi lauda. unuia, în troiță proslăvit Dum- 

„nezeu, şi întru cinstea marelui mucenic şi tămăduitor 

„Pantelimon, ridicatu-s'au acest Dumnezeesc locaș, de unde 

„prea luminatul și prea înăliatul Domn a toată: ţara Româ- 

„nească Grigore Ghika W. W. întru a 2-a Domnie a Măriei 

„Sale. unde şi spitale pentru bolnavi au așezat și cu toată îm- 

„prejurimea cât se cade, înfrumuseţându-le precum. . se 

  

3) Vezi „Din Istoria Spitalelor* de A. Gălăşescu.
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„vede, cu toată cheliuiala Măriei Sale, ca să fie pentru 
„„Yvecinica pomenirei Măriei Sale, ispravnic fiind Sandul Buc- 

  

  

    

            

  

Grigore Ghica 11 W. W. 
Fondatorul Spitalului Pantelimon 

„Şenescu. vel culcer zarie, la lcaiul de !a zidirea lumei 7258, 
„iar de la Hristos 1750“, | 

- Spitalul Colțea 

Cu ocazia incendiului din 1927, întâmplat la spitalul Col. 
jea; am citit un interview în care se arată că acest aşeză- 
mânt. a fost vicios construit. Cum presupun că mai sunt pu- 
țini cari să-şi reamintească de peripețiile reconstruirei aces- 
tui spital, să-mi fie permis a povesti numaăi o părticică din 
ce s'a petrecut atunci. ”
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Spitalul Colțea, cel. vechiu, construit de Mihail Canta- 
-cuzino, devenise impropriu pentru căutarea bolnavilor, şi 
Eforia spitalelor civile din Bucureşti s'a hotărît să-l recons- 
iruiască în anu! 1£87. Etorii de atunci au poruncit arhitectu- 

- - "lui (un strein cu pu- 
ține cunoştinţe, . dar 
nu ştiu pentruce pro- 
tejat de Beizadea Mi- 
tică Ghica, eforul in- 
fluent de atunci) să. 
lacă plânul general 
de refacere. Pentru 

„să legea sanitară ce- 
rea ca planurile să 
fie aprobate de consi- 
liul medicilor . pri- 
iuti. Eforia ne-a 
convocat şi ne-a ce- 
vut ca fără discuţie să 
icălim că aprobăm - 
acele planuri şi de- 
vizul, E 
„Eu am ezitat pen- 
iu că. ce voia să facă 
[foria. era . departe 
de a corespunde cu 
datele ştiinţifice, „şi 
am cerut ca Etoria să 
publice un concurs. 

" Korii-au refuzat. Eu 
ÎN a im cerut .0 comisie Spinu Mal Ganecuzino «de mediei cari împre. + Sa „ună, chiar cu acel 

gram, stabilit și .apro- 
Eforii. au refuzat şi au cet, itnpeiios și brutal, să aprobăm planul fără discuţie. „27 «lin 98 medici primari s'au supus puterii brutale, şi astfel au aprobai. Eu singur nu am subscris planurile ȘI, ca pe- deapsă, Eforia imediat -mi-a- trimis o. adresă, prin care îmi spunea: că: „In interes. de serviciu, cram mutat dela Colțea . „la spitalul Colentina“,  ... .. a a 
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arhiteci să facă un plan după un pro 
bat de conptectul: medicilor primari, 
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A doua zi, am fost la Eforie, și am, făcut un scandal de 
Sa dus pomina, și nu am plecat din Eforie până ce nu an 
revocat ordinul de mutare. e 
Mai în toate zilele mă duceam la: Colțea şi vedeam ce 

'se făcea. Ziarul „România“ fost organ liberal-conservator, 
care apărea în acea vreme. a făcut multe critici cari au 
supărat amarnic pe eforul Ghica; şi într'una din zile, el la 
întâlnit pe directorul ziarului care era Protopopescu Pache 

    A 

  

Dr. Constantin Caracaş : 
Care a luat parte la fundaţia Spitalului - 

Filantropia ** Banul Grigore Băleanu 
ilnițiatocul fuudării şi primul donatur al Spitalului 
Li Filantropia 

— i sa plâns contra redaciei, şi a luat pe Pache să-i arate 
<um, se lucra de bine şi cum criticile erau nedrepte. Intâm- 
plarea făcu însă că tot frontonul şi turnul din mijloc se dă- 
râmaseră peste noapte. N . 
„..-: Cu evenimentele politice din 1988 și după ce se des- 
coperiseră vestitele potlogării ale lui Simion Mihăilescu zis 
şi Wiarschavsky, au demisionat eforii, iar cei cari. au urmat, 
au cerut o anchetă și s'a descoperit că construcția spitalului 
costase 1.400.000 lei în loc de 450.000, cât era devizul. Antre- 
prenor fusese impus de efori un zidar, care de obicei se plă- - 
tea cu 4 lei pe zi. şi el a declarat că nu știa cine da situaţia 

s 7
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şi cine lua banii, că el trăgea cu degetul unde îi spuneau . 

funcţionarii Eforiei. Ancheta făcută de experții arhitecţi a 
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    PPE ai Di oa au seat | 

General. Kutuzov - . 
Donator pentru fundarea Spitalului Filantropia” 

constatat că-tot spitalul era; construit fără temelii, Dacă spi- 

talul se mai ţine cu toate crăpăturile, este mulţămită. întin- - 

derii de suprafață. 

Spitalul Filantropia 

Spitalul Filantropia a fost înființat î în anul 1815. „. 

„Spitalul Colentina. 

 Construcţiunea spitalului. “Colentina a început la anul 
4858'pe terenul dăruit de Gr. Ghica:sW. -W, Sa terminat la 
1865 şi s'a deschis la; 1864, cu, două secţiuni: una. medicală şi 
alta chirurgicală. 

.
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2 i Ş 4 

- DIN VIAȚA REGELUI CAROL 

Având puţine cunoștințe de ce sau petrecut în iinera- 
jea lui Carol de Hohenzollern, să-mi fie permis a povesti câ- 
teva fapte, unele ce mi le-a spus răposatul. doctor Davila,. 
altele_ce le-am, aflat chiar dela răposatul Rege Carol. 

| Când a sosit Carol, la 1866, era încă tânăr, ca 27 ani, dar 
avea destulă minte ca să știe cum să-și cumpănească viața 
într'o ţară. unde aproape totul era dezorganizat. El a arătat . 
dela început, calităţi cu totul deosebite şi de care noi și ai 
noștri eram cam; lipsiţi. Sa A 

Carol era sobru, serios, nu vorbea decât absolut ce tre- 
buia, avea putere de muncă, stăruinţă şi persistenţă în opi- 
niile sale, moral! până la exces, scrupulos pentru tot ce-l în- 
conjura, îşi impunea sie-și să dovedească şi: altora cum 
trebuie să-şi îndeplinească obligațiile. nu avea cunoștințe 
vaste, dar pe acelea pe cari le poseda, le aplica cu sfin- 
jenie ; într'un cuvânt, avea daruri'e germanului de altă- 
dată. | E ; i 

Era de mirare.cum își impunea sie-și tăria rezistenţei la. 
oboseală. Carol, când avea să vorbească cu cine-va,, nici oda- 
tă nu şedea pe scaun;-toate audienie'e, şi mi S'a spus, chiar - 
în Consiliul de "Miniştri. sta; în picioare. În biserică, tot 
timpul serviciului, de când se așeza în strană şi până la ter-. 

„minare, nu mișca nici măcar un deget şi cred că nimenea 
n'ar putea spune că slujba nu este destul de lungă în bise-. 
rică. Akeasta, pe mine m'a surprins; eu ca şi mulţi ca mine, 
schimbăm picioarele ca gâştele. Odată lam întrebat cum de: 
„are atâta putere.de, răbdare ca să stea nemișcat, jeapăn, ore, 
întregi, și Regele mi-a răspuns că de mic copil a făcut aşa,. 
şi afară de asta, acest obiceiu era obligator în şcoalele ger- 
“mane ; apoi, a început să zâmbească : o 

— „Dacă aș ridica eu picioarele, ce exemplu aş da al-. 
lora, eu știu să-mi impun voința.“ |... Se 

La începutul Domniei lui arol. Ion Brătianu, cum: 
era de felul lui vesel și glumeţ, a spus lui- Davila: | 
„_— Ascultă Davila, eu iau obligaţia să-i fac lui Carol edu-. 
cația politică, tu, ca medic, să te ocupi de educaţia phi- 
siolozgică. |
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Davila,-cuin era om inteligent şi medic instruit, fusese 

-şi bun elev al phisiologistului Bcclard, a crezut ca să înles-: 

ncască cât era posibil, ca toate funcțiunile phisiologice să 

„se îndeplinească regulat. * | | - pi 

Pentru mai mare siguranţă, a aranjat un regim higienic, 

atât pentru hrana prințului cât şi higiena încăperiior pala- 

“tului, tot în vederea unor funcțiuni inexorabile: A dat ordin | 

să se găsească o persoană agreabilă pentru toaleta intimă - 

_a princepelui; a fost descopelită ein Zimmer Mădchen, » 

nemţoaică grăsulie, durdulie, aşa... cum îi place omului. 

Când a văzut-o Carol, s'a cam emoționat, şi, fiindu-i teamă . 

de vre-o tentaţie, oricât de plăcută ar'fi fost, dar „conse- 

„cinţele ce puteau veni, l-a silit să întrebe pe Davila că ce era 

cu acea Miidehen. Davila i-a răspuns că era destinată pentru 

serviciul Mărici 'Sale; la care Carol i-a răspuns. „Asta nu 

“trebuie; să daţi ceva la ea ca să plece.“ Totuşi funcţia phi-" - 

siologică nu se putea împiedica în acţiunea ci. 

Se luase obiceiul să plimbe pe Carol prin jară ca să-l 

cunoască popozul şi el să-şi cunoască oamenii peste. cari a- 

vea să domnească. o ps 

Erau numai puţine luni de când venise Carol. Davila 

“l-a condus într'un oraş, unde a găzduit într'o familie, Gazda 

era frumoasă, cultă, inteligentă şi plină de veselie. Davila 

însoțea pe Carol; pentru-ca să aibă grije de higiena lui. 

“Cum, pe atunci nu cra cale ferată, prinţul a, rămas peste - 

:noapte acolo. : | i 

". Georges Sand a spus că „Lui“ a fost vinovat, iar Alfred 

de Musset a spus că „Elle“ a greşit drumul; dar na fost 

niciunul nici altul vinovat, pentru că era noapte. 

Carol, cu acea ocazie a descoperit bărbatului, calităţi 

superioare, l-a luat în intimitatea Sa şi l-a ridicat la înalte 

situaţii. Aceasta n'ar fi de mirare, căci au fost mulţi“suve- 

rani deştepţi cari au ştiut să aprecieze calităţile soţilor. 

Astfel de exemple sau văzut, se văd şi se vor mai “vedea, 

cât timp vor fi persoane cu calități intime. 

Pentru a se vedea cât de cuminte era Domnitorul Ca- 

rol şi cum ştia el să menajeze susceptibilităţile 'oamenilor, . 

-mi-a povestit el singur. Să dusese la Olteniţa să vadă pe a- 

colo cum stau lucrurile prin administraţie şi nu înţelegea! 

 pentruce nu se luase nici o dispoziţie, să i se prepare ceva
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„pentru mâncare. Primar al orașului era un domn Trătinescu,. 
om: foarte cumsecade" şi mult stimat de concetățenii. lui. 
D- -na Trătinescu, era o bună menageră. De toate aceste dă 
talii Domnitorul n'avea nici o cunoştinţă, dar o întâmplare- 
norocită făcuse ca tocmai cu acea ocazie Domnitorul Ca 
rol, să nemerească o familie de oameni cumsecade, lucru 
cam, rar, mai cu seamă în unele localităţii, unde era mare: 

- amestecătură de naţii diferite. 
Pe când Carol,. însoţit de primar şi multă lume, vizita. 

autorităjile, unul, din Grecii localnici, a. spus că colonia. 
greacă preparase pentru Măria-Sa masă și îl ruga să bine-. 
voiască a lua dejunul cu Grecii. Carol, care de felul lui era. 
sobru şi, considerând că ar face un afront Românilor, a 
„mulțumit de atenţia Grecilor, dar a refuzat şi s'a întors că- 
_ire primar: „Tomnule Primar, eu vrei mâuci li Tumneata as- 
tăzi.“ Trătineanu a înmărmurit, căci el nu “avea nimic 

preparat. 

A trimes însă un om acasă şi a spus doamnei Trătines- 
„cu să prepare de grabă ceva mâncare, pentrucă Domnitorul. 
a arătat dorința să mânânce Ja ei. - 
| Doamna Trăiinescu, femee cu multă minie, nu s'a fâs-. 
tâcit şi, dibace menageră, a iiiat doi pui şi a Lăcut o ciorbă, 
acră, bătută cu ou, a făcut un ostropel și friptură cu sa 

„lată de! castraveli, şi un lapte, cu orez. 
Domnitoru! a mâncat cu mare poftă, dacă ar fi fost un- 

român ar fi dat cu căciula în grindă. Când Domnitorul îmi- 
„povestea, părea că-i lăsa gura apă, și zicea că nu va uila, 
niciodată așa mâncare gustoaşă. 

Să plângea că avea doi bucătari, unul tit cu 800 şi a- 
jutorul cu 400 lei pe-lună şi-i gătea mâncare fără gust bun... 
"Avea dreptate Carol, căci de câte ori am fost Ja masă la Pa-" 
lat nu era ceva deosebit ca pentru a masă Domnească. 

La un dejun, în plin sezon de vară. cu abondenţă  de- 
verdeţuri, bucătarul a servit: un potage Julienne cu erbuti. 
vechi uscate. Mărturisese că n'am mâncat o, pretextând că. 
„sufeream de dilataţie de stomac. - 

Am spus Domnitorului că ar fi bine să angajeze o. 
doamnă menajeră. aşa cum cra - doamna 'Trătinescu, să-i 

„prepare bucate simp'e, higienice. Domnitorul a zis că este 
dificil, pentrucă nu e singur la masă. 

3
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De obiceiu, Domnitorui mânca puţin și în anii din urmă 
li se servea iaurt cumpărat: Când I-am trimis la Sinaia lapte 

„«covăsit, preparat de nevasta mea, i-a plăcut aşa de mult că - 
“a rugat-o să înveje și pe bucătarul Palatului ca să prepate 

astfel laptele. ! 
Carol era de o exactitate: proverbiallă şi se minuna de 

mentalitatea noastră, că nu suntem exacţi, și încă, el nu: 
-cunoştea decât o părticică, căci. desigur faţi de-el trebuia să 
fim exătii, dar dacă ne-ar fi văzut în afacerile dintre noi, 
ce-ar fi zis atunci? | - o] 

Carol îmi spunea că în afacerile sale avea sisteme; aşa 
în politică zicea că sistemul lui era, că or de câte ori liper- 
“tate (aluzie la liberali) -« era şos o ridica sus, şi'când „liper 

tate erai obrasnici, tai şos” . Pe Conservatori nu-i considera 

serioşi, pentrucă „ast tomn C onservator chind îinej la putere - 
unu înşură pe alt și nu faș un cufern tare, eu am trebuinţ 

de culiern tare“, ! 
Avea mare dispreţ pentru oamenii “fără caracter, dar nu : 

suferea ca vreunul să-şi ia poziţia în serics. Pentrucă Ge- 
neralul Manu și Gună Vernescu erau cam tari în șira spină- 
rei, nu-i plăceau și căuta pe cât putea să nu-i aibă în guvern: 

Când a venit Blaremberg la Sinaia să depună jurământ, 
ca ministru, după obiceiul Palatului l-a oprit la dejun (eram 
şi eu invitat). La ora trei, când se întrerupe convorbirea 
după dejun se ridică Regina după fotoliu şi acesta era sem- 
malul de plecare. Regele a concediat pe Blaremberg şi, 
“când acesta a eșit pe ușă Regele a spus:  „Noch ein Esel”. Prin 

urmare Regele Carol cunoştea pe! mai mulţi de felul lui 

Î. 

Bla emberg.. e a ţ 
, Eram invitat peniru dejun la Castel şi pe când eram 
la masă, a primit o telegramă, 'prin care i se anunţa: că la: 
Sofia, în Bulgaria, fusese executat Maiorul Panitza; acela ca- 

re detronase.pe Prinţul Alexandru. de Batemberg şi-l tri- 
misese peşches în Rusia. Carol a spus: „Asta, Prinţ Alexan=: 
dru nu..a făcut hine, trebuia să grajieze pe Paniiza și să-l 
ia aghiotant; sistem, al meu nu este aşa. Eu an: atus la -Pa- 
lat pa tomnu Siurza, care a seris Spion Prusian, la 'Mazar 
Paşa a propus detronarea și asasinarea al micu lă Palat 

x 

„zi nu este altul mai cretinşos (adevărat că Sturza era sin- 
_gurul care-i“săruta mâna Regelui). 'Fomnul Cantiano-Popes-
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cu care a făcut revoluţie la Ploești, a declarat deironarea 
mea şi a făcut Republică, l-am făcut aghiotant și.nu este alt 
„mai credinşos. Așa este sistem al meu, cine este contra mea, 
cu iau la Palat, să fadă cum lucrez cu pentru fară. i 

Orişicât de prudent şi precaut era Carol, îi da şi lui i ini- 
ma brânci când vedea o femee frumoasă. Intâmplător s sau 

nu, văzuse pe o tânără evreică, fată foarte frumoasă și bine- 

cunoscută -prin frumuseţea ei, cu toate că Odalisca şedea > 

departe, pe la Crucea-de-Piatră; îşi făcea şi el drum; sub- 

- pretext de plimbare lungă, că doară de o va vedea. 

A fost ocazie, când acea tânără se măritase şi eru ne- 

vasta unui însemnat.om de Bancă, se afla în Sinaia şi vor- 

hindu-mi Regele Carol de persoanele ce mai erau la Sinăin, 

eu, intenţionat i-am vorbit de câteva femei frumoase şi; 

când ani pomenit și şi numele acelei doamne, “Regele mi-i 

răspuns apăsat: „Da, acea toamnă este mai plăcută ca 

toate.“ | 
Carol observase că o doamnă deşi cam bătrână, se a- 

morezase de el; ca era înscrisă prinire membrii Societălei 
Geografice şi ori de câte ori jinea Societatea şedinţă, doam- 
na lua loc pe scaun în faţa Regelui și-l fixa. . 

- La una din şedinţe, Regele era în incintă și vorbea cu - 
unii din membri, se uită la scaunul, unde de obicei şedea 
doamna aceea și zise: „Hei, curtezana mea n'a venit.“ 

Carol a suferit mult timp și de mai multe. boale. S'a- 

crezut că suferea de un început de Ataxie, pentru care a . 

fost consiliat să facă cură cu apele de lă Feter din Elveţia, 
să facă sezon la Abazzia. | s'a recomnndat masage forţate,. 

mai “cu seamă masagiul inimei; pentru care a adus pe un 

zenumii masor italian, cel puţin jumătate şarlatan. Din 

norocire pentru Rege, că. pe când masorul era la Sinaia, 
“a avut o embolie cerebrală şi a scăpat Regele de.el. 

. Regele suferea de niște dureri periodice în abdomen, 
era şi artritic, suferinţele acestea î în abdomen au linut peste 
douăzeci de ani. . : 

| Medic ordinar.al Palatului a. fost profesorul Theodori. 

„ Deseori a avut consulturi cu medicii de aici; a adus dela 
„Viena și Berlin, tot ce aceste facultăţi aveau mai de seamă 

ca profesori; i sa făcut radioscopie şi radiografie de re- 
numitul radiolog din Viena, profesorul Holzkniiht și ni--:



Dr. C. D. Severeanu . . ._9203- 

“menea n'a putut să fixeze diagnoza. S'a bănuit un neoplasm . 
al stomacului, nimic şi nimic sigur. Diagnoza-în vedere era: 
:Gastricismus, boală care de mult dispăruse din  Nozologia 
medicală, căci aceasta era odată numai ca o diagnoză empi- 
rică, pentrucă această denumire mască o mulţime de boale; 
pe cari ignoranţa de altă dată nu le putea determina. 

Regele suferea. rău şi numai cu injecţiile de morfină își 

“putea potoli durerile. Un. accident nenorocit s'a întâmplat 

"lui Theodori şi în lipsa lui, Rege'e suferind violent a adus 

-pe doctorul Mamulea, medicul spitalului din Sinaia. Mamu- 

lea, medie cu multe și solide cunoștințe, a văzut că avea a-- 

"tace pur și simplu cu o Colică caleuloasă a ficatului, a făcut 

injecție cu morfină şi a dus la spital materiile intestinale; a 

:găsit petrele, le-a arătat Regelui şi l-a convins că aceeo 

-era boala lui. o - a 

Regele Carol nu să putea dumiri cum de atâţia profe- 

“sori renumiţi ca: Theodori, Buicliu, Norden și mai știu ei! 

cine, în timp de douăzeci de ani, și Dr. Mamulea odată 

l-a văzut și ai făcut diagnoza. Accidentul care l-a avut Theo-- 

„dori în ascensorul Castelului, a fost o. nenorocire pentru el 

-şi a prins bine luă Mamulea, că a căpătat încrederea la toată. 

familia Regală. - : 
A fost un timp, dacă memoria nu m'ar trăda, cu ocazia 

“Procesiilui Memorandului, din. luptele politice/ale fraţilor: 

Ardeleni, când studenţii în mișcarea lor zglobie, făceau ma- 

'nifestaţii sgomotoase, trimiseseră.o deputaţie la Regele Ca- 

rol, rugându-l să intervie, să 'libereze pe Românii din Ar- 

:deal. Regele le-a răspuns că aceasia era treaba lui, nu a stn- 

-denţilor. că el studiază 'serios afacerea aceasta, dar că era 

greu de rezolvat. 
Regina Elisabeta în marea ei înțe! epeiune.. și prodigi- 

-oasă imaginație, organizase o petrecere de vară în parcul 

Palatului dela Controceni; era frumos, era feeric; lume: 

foarte multă; toată lumea în haine!'de' sărbătoare, toți veseli, 

“pentrucăj erau deopotrivă cu iubiții lor suverani. Regina era 

veselă; radioasă că se afla înconjurată de persoane cari o 

:adorau. Ea fusese atât de bună că a atras între doamnele 

din prejurul ei şi pe regretata.mea soție. Intre fetiţele zglo- 

Dii cari săreau ca fluturii pe lângă dânsa, a remarcat pe o 

„copiliță, o blondineti, un înger cu cap de serafim. Regina a
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mângâiat-o,. a sărutat-o; mama fetiţei i-a spus că era Regina 

- care o săruta. Ingerașul a, spus: — „Tu eşti Regină? că şi 
mama este Regină, că aşa-i zice papa. Da pe mine când mă: 
faci Regină ?” 

— „Atunci când te vei face. mare ca mama ta, ai 
să fii Regină“. | Ă 

„Așa dulce îi răspunsese Majestatea Sa. 
Eram alături de Regele Carol, mergeam pe » potecă 

şi-mi spunea. multe din peripețiile. Domniei. Prinţul Carol - 

era mic, împreună. cu alţi copii de vârsta lui, el să juca cu 
zmeul. Regele a călcat intenţionat pe sfoara zmeului; Prin- 

ul nu a ştiut cine îi ținea sfoara și deodată a, irigat: — 5 „Ată i 

„.tu-ți crucea măti, ce-mi ţii sfoara ?” 
Regele a zis: —„Asta prinţ Carol adevărat Român; înşură. 

bine şi nu plăteşte datorie”. Bună opinie avea Regele de:po- 
porul său şi când te gândeşti că acesta este purul adevăr. 

Cum știa Regele că prințul luase năravul. nostru? Că 
prințul învățase să înjure nu era. de mirare, pentrucă acest 
obiceiu este înrădăcinut în mintea poporului nostru; copiii 

cât de mici, în familie, fac. deliciul multor părinţi când îi 

înjură, înjură mereu şi în tot felul şi nu le zice nimeni ni- 

măsi”. Aceasta pare a deveni o calitate chiar când copilut 
este în pântecele mamei, căci și înjurătura poate că se moș- 
teneşte şi de aceea aș propune ca d. Profesor Gheorghiu, să 
dea ideea să se fabrice un stetoscop-telefon, ca, să asculte; . 
poate că, pe lângă bătăile cordului. să audă şi înjurăturile, 
„ca să se vadă dacă este băiat sau fată. 

Acum. să vedem cum i-a ieșit prințului Carol numele 
“de rău platnie. Prinţul Carol avea: leafă un napoleon ps 
săptămână. S'a dus într'o prăvălie şi a-găsit un obiect care 
i-a plăcut, comerciantul i-a cerut doi poli, adică doi cocoşei, 
cum se numea âtunci când; sub ministerul Sturza se trăgea 
fals. Peniru un „cocosel“ i-a făcut credit, dar prinţul nu să * 3 » ] hi 

mai gândea să plătească și în toate zilele era tachinat la 
Palat. Se vede că şi neplata datoriilor este ca și orice boală 
„contagioasă, de vreme ce “n'a cruţat-o nici odrasla - Pa- 
latului. - , 

Regele Carol punea multă atenţiune la invitați, câuă 

„aud înjurând; pe drum înjură, acasă, în biserică, la şcoală 

„mic; în şcoală; până și pe popă îl am auzit de „Christosul
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se făceau festivități la Palat şi ţinea: şi socoteală ca'să le 

vină rândul, pe cât posibil. la toate. persoanele cu oarecare 

situaţie mai cunoscută așa încât să măgulească pe toți. 

Este un timp, nu știu când; dar îmi. pare că a fost cu 

ocazia Incoronărei dela Alba-Iulia, când a fost o mare recep- 

ţiune, un dineu de gală la Palat. In darea de seamă, în jur- 

nal, am căutat cu deamănuntul să văd care medic român a 

fost invitat şi n'anv văzut nici pe profesorul Măldărescu, fost 

mulți ani, decan al Facultăţei. nici pe Thoma lonescu, pro- 

fesor eminent, nici pe Babeş, nici pe altul, dar am văzut a- 

gățat de titlul de. doctor pe un Adelsberg oarecare. | 

“Cu destulă părere de rău, am văzut că cei cari au, făcut 

invitaţiile, nau găsit nici un medic român să-l arate atâtor 

streini, veniţi să vadă ce „se petrece în România, cu ocazia 

încoronării Regelui. Ferdinand. 

„In timpul din urmă: al-Domniei Regelui Carol, s'au îa- 

tâmplat patru evenimente însemnate, despre a căror im- - 

portanță pentru țară, Regele era mulţumit; căci le conside- 

ra ca opera lui personală.  - - e 

Aceste evenimente sunt: | E | 

4. Insurătoarea Prințului Ferdinand, prin care familia 

noastră domnitoare căpăta legături de rudenie cu trei] dintre 

cele mai mari și mai puternice case domnitoare, adică : cu 

Englitera, Germania şi Rusia. Prin această legătură de ru- 

denie -ţara noastră lua o importanţă mai întinsă, prin sim- 

patia ce trebuia s'o găsim într'o înrudire așa de ilustră. 

“9 "Vizita Regelui Carol la Curtea imperiată Rusă. Cu 

această ocazie Regele României a fost primit pe picior de - 

egalitate, ca șeful uneia dintre cele mai puternice case dom- 

nitoare; Regele Carol arăta ca un mare eveniment faptul că 

Impăratul, autoeratul tuturor Rusiilor, să vină în capul ar- 

matei sale, una dintre cele mai formidabile armate, să defi- 

leze înaintea Regelui unei mici țărişoare, să-i închine sabia, 

să-ia loc la dreapta sa, şi să-i dea explicaţii asupra armaiei, 

sale. Prin această împrejurare. prestigiul ţărei a fost ridi- 

cat, şi cu, drept cuvânt, Regele Carol trebuia să fie încântat, 

că numai mulțămită lui, s'a putut face o cinste așa de mare 

unui popor ca al nostru. De atunci poporul Rus, care altă- 

dată ne trată-de Ciorti Moldovan, ne considera ca Tăvarăş 

şi Camarad. .. Si . 

:



206 - | Din amintirile mele 

Insă în timpul răsboiului. când s'a declarat revoluţia. 
Rușii ziceau : Nieto tăvarăș, ci protizetor. i 

Să sperăm că. mentalitatea care stăpâneşte astăzi Rusia 
are să se schimbe și. între noi și poporul Rus, vor veni le- 
gături de prietenie și ne von zice iarăşi Tăvarăş. 

5. Al treilea mare eveniment a fost vizita ce a făcut-o Ca- 
sei noastre domnitoare mare!e Împărat al Austro-Ungariei, 
Tranz Iosif. Cred că și acest important eveniment se dato- 
rește tot meritelor Regelui şi Reginei noastre. Prin venirea 
lui Franz Iosif s'a dat o mare importanţă Casei noastre dom- 
nitoară și în acelaș timp și țărei noastre. a 

4. Al patrulea eveniment polilic a fost vizita întoarsă 
Casei noastre domnitoare de. către familia: Imperială a lui 
Nicolae II, marele Impărai şi Autoerat al tuturor Rusiilor. 

Debarcarea la Constanţa a familiei Imperiale Rusă, în 
calitate de prieten al familiei Regale Române, a adus țărei 
noastre o importanţă poliiică, de care lumea' a trebuit să 
jină socoteală. Discursul Regelui Carol şi răspunsul Im- 
păratului Nicolaq II, au dovedit că lunea politică trebuia să - 

- aprecieze cuvântul Regelui nostru ori de câte ori l-ar fi 

4 

, . pronunţat. - pi 
In convorbirile ce-am mai avut cu Regele Carol: pe când 

cl îmi povestea cu mândrie. despre aceste evenimente, i-am 
spus umila mea părere;.că istoria popoarelor îl va numi nu 
numai Carol cel mare, dar mai cu seamă Carol cel înțelept. 
Aceasta a fost şi va rămâne deplina mea convingere. 

Regele Carol s'a dus odată la Statul-Major al Armatei 
şi a găsit pe generalul Christescu lucrând la. o schiță de 
plan, și l-a întrebat ce era acel plan? Generalul Christescu 
i-a răspuns că este o schiţă de un viitor plan de atac contra 

„Austro-Ungariei, Regele i-a spus: „Aceasta nu se poate, să 
lase la o parte acest. plan,'că noi nu vom, ataca niciodată pe 
Austro-Ungaria.“ Aceasta mi-a” povestit-o generalul Chris- 
tescu.- | ! a E: 
Take Ionescu îmi spunea scena ce:s'a peirecut la ultimul 

Consiliu de Coroană, cu ocazia declarărei răsboiului. Regs- 
le Carol a făcut apologia puterei armate a alialilor, spunând 
că era așa de puternică Germania încât nu-i va putea re- 
zista nicio altă alianță; că Italia, și dacă nu va intra în ac- 
jiune cu Germania şi Austria, dar desigur că vu sta neutră.
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1 iar în ce priveşte pe Englitera, ca nu putea să intre pentru- 

i-că nu era pregătită aşa încât nu, va rămâne decât Franţa . 

“1 şi Rusia, cari, în niciun caz, nu vor putea rezista armatelor 

"unite centrale; prin urmare noi suntem absolut nevoiţi să 

'mergem cu Germania. Take lonescu, care sosise cu o zi îna- 

inte cu noutăţi din] Londra și Paris,:a spus că și Italia și En- 

glitera au să intre în acțiune alături cu Franţa şi :Rusia. La 

aceasta Regele Carol a răspuns: „Aceasta, va fi o dovadă că 

"un Hohenzollern pentru prima oară: se înşeală.” . 

' O persoană intimă dela Palat mi-a spus că Regele Ca-. 

rol, văzând opoziţia ce întâlnea din partea oamenilor poli- 

tici şi a curentului ce se manifestase în ţară contra Germa- 

nilor, precum şi opunerea dârză a Principesei Maria, care 

“nu voia cu niciun chip să părăsească ţara, pentrucă Ea se 

considera 'ca cetăţeană română, că toţi copiii săi sunt bo- 

iezaţi în religia: țărei și declaraţi cetăţeni. români, şi aşa 

fiind trebuia să împărtășească cu toți Românii soarta ce le 

_ va creea răsboiul. Totuşi să spunea că Regele Carol hotărîse 

să părăsească ţara, așa încât, într'o Miercuri ă dat ordin că 

până Marţea viitoare să fie totul împachetat, căci trenuri 

"vor fi gata de plecare. Regina Elisabeta i-ar fi spus că ar fi 

" peste putinţă a. împacheta totul în aşa scurt timp. La aceas- 

ta iarăşi-se spune, car fi replicat Regele: „La un Hohenzo- 

lern cuvântul de nu se poate nu există.” 

Acestea toate mi le-a povestit o persoână care era pe a- 

tunci în secretele Palatului. | S 
- - 

(“Regina Elisabeta - 

Regina Elisabeta venea .dinir'o ţară cultă. Ea însăși 

de când a venit în țară a recunoscut poporului român cali- 

tăţi, care, pe dânsa o încredinţă că el era îndestul de copt, 

pentru a primi cultura unei țări civilizate. Elisabeta a in- 

trat în popor şi în, inima lui, sa identificat cu țăranul român : - 

a adoptat pitorescul costum al țărancei, a intrat în horă a- 

lături cu țăranca şi flăcăii, a jucat hora, așa cum. o poeti- 

zează. poetul Vasile Alecsandri, a iubit poporul până la 

moartea ei şi a fost adorată de poporul român și ar fi fost 

numai Ea adorată, dacă nu ar fi venit a doua Regină, care 

e tot aşa de iubită şi adorată. |
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Pi “ - ă 

Elisabeta nu a fost numai Regina Românilor. Ea a fost 
- Şi “Regina ştiinţei şi a înţelepciunci. Memoria Ei va rămâne 
pe veci în inima Românilor. - ) 

Domnia Regelui Ferdinand 
, 

Domnia Regelui Ferdinand are un început glorios pen- 
tru ţară, de numele primului Rege al României-Mari, este 
legat viitorul nostru, Majestatea Sa Regina Maria este 
copilul răsfăţat al Europei. Ea este îngerul păzitor al tutu- 
ror Românilor de pe ori unde vor fi ei. 

Domnia M. S, Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, fi- 
ind la început, lăsăm timpului să judece şi marilor noştri 
scriitori, să înregistreze zi cu zi făptele M. M. Lor, ca înir'o. 

> zi să se întrupeze toate la un loc, pentruca să rămână ca un 
talisman de mare învăţătură pentru toţi. Românii. - 

36 

LEGI IMPERSONALE 

Lucru rar, rarissim de tot la: noi în România; unde se 

văd petrecându-se atâtea năzbâtii, numai în vederea de in- - 
terese personale; a dat Dumnezeu odată, să 'se vadă printre 
oamenii politici, cari să conceapă şi legi de interes comun şi 
impersonal, fără să se preocupe dacă ei. mari legişti, au, 
sau nu, să profite cu ceva după urma lor. . 

Cea dintâi lege a fost aceea a instruciunii publice, fă- 
cută de. ministrul Nicolae Kretzulescu, şi decretată la'-1864, 
sub domnia lui Alexandru Ioan I Cuza. In această lege în- 
jeleptul. Nicolae Kretzulescu, a dat dovadă de cea mai 

- mare imparţialitate, având în vedere numai binele general 
pentru cultura poporului român. . 

2: O altă lege, tot de o importanţă capitală, a fost aceca 
prin care Emil Costinescu a ! desființat axizelej comunale. A- 
ceastă nenorocită instițutie, care cra una dintre cele mai 
mari belele pe capul acelora cari intrau în orașe, a fost su- 
primată. Inainte de Emil Costinescu a fost "Manolache Pro- 
„topopescu-Pache care a încercat să schimbe sistemul axize- 
lor, dar, din cauză că a întâmpinat 'împotriviri 'din partea .
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oamenilor politici şi de sigur și din partea celor cari tră- 
geau foloase din axize, Pake nu a reuşit. A trebuit să vină 
la Ministerul de Finanţe Emil Costinescu, cu autoritatea din 
partidul liberal de a desfiinţat prin lege specială axizele şi a 
tăcut aşa încât din veniturile generale . ale Statului să se dea 
comunelor, partea potrivită cu venitul ce avea fie-care co- 
mună în momentul când sa votat legea. Prin 'această dis- 
poziţie, toate comunele au: fost: ncdreptățite, pentru că la 

axize să fura foarte mult din venituri, după cum am arătat 

cu altă ocazie. Credinţa mea a fost că la axize să fura cel 
puţin 70 la sută. ! 

Cu desfiinţarea âxizelor s'a pus capăt la măsurile bar- 
bare ce se petreceau la barierele oraşelor şi a mai desfiinţat 

„cuiburile de mari hoţii. Această lege, de bună ordine într'o 
jară civilizată, trebuie-să poarte pentru iot-deauna numefe 

de legea lui Emil) Costinescu. 
A' doua lege este a Contenciosului Administrativ. Prin 

această lege s'a mai înfrânat arbitrariul administraţiei; a 

pus călușșul chiar în gura miniștrilor, cari, mai. tot-daună, 

abuzează de puterea lor. Legea Contenciosului a fost exiro- . 
piată de guvernul care a venit lă putere după cel căzut, ba 

"încă era aproape să fie suprimată cu totul, dacă opinia pu- 
blică nu ar fi reacţionat cu toată puterea: ei contră tendinței 
care voia să o desființeze, numai pentru că un ministru din 

alt partid o înființase, - a 
O a treia lege, este aceea pentru înlesnirea căsătoriilor. 

Prin această lege s'a mai crezut că se mai putea înfrâna sta- 
rea deplorabilă care exista la satele noastre, unde se pe- 
trec lucruri “aşa de urîcioase între țărâni cari, cei mai mulţi 

trăiesc în. concubinajiu, pretextând. că fac aceasta din cauza 
multiplelor dificulțăti de formalităţi nesfârșite Și costisi-. 
toare. - i sI 

Nu ştiu dacă rezultatele suni așa cum și-a închipuit le- : 
giuitorul, dar credinţa mea este că nu s'a schimbat în mult, 
sau mai de loc, starea de imoralitate ce se petrece Ja sate 
cu concubinajul. Sătenii noștri, în mare. parte -au “pierdut 
ori-ce respect pentru. cele sfinte, pentru averea şi familia 

altuia; ei continuă beţia, concubinajul, fură, înjură ca ne- 
46Gţii, și autorităţile; nui le zic nimic și ei fac haz, când îi văd 

+ 
Rai 4
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“în această stard deplorabilă, care din zi în zi, devine tot mai 

periculoasă.. Po TĂ 
__ Aceste două legi trebue să poarte numele de: legile lui 

A. Bădărău. Nu trebuie uitată legea proprietarilor urbani a 
lui Eugeniu Stătescu cu toate că astăzi, din cauza împreju- 
rărilor datorite războiului a căzut în uitare. 

Acesie legi impersonale, cu caracter general şi nu de 
partid, au făcut mult bine societăţii româneşti + și roadele lor 
se văd pe zi cej trece, Ia d a: 

Am. ținut să le înregistrez şi. să aduc un. omagiu întru 
amintirea făuritorilor lor. i Pi 

: | se 

„ 

DIN ISTORICUL CALEI FERATE PLOEŞTI-PREDEAL 

| Concesiunea destul de ontroasă a lui Strussberg, care 

construise linia ferată în lungul ţărei,. se” termina 

la -Vârciorova. Austriacii veniseră cu linia până la Orșova, 
şi nu voiau să facă legătura cu linia noastră, decât numai 
atunci, când guvernul nostru va face legătura cu linia lor 
prin Predeal, Guvernul Român tot amâna facerea legătu- 
rei între Ploeşti şi Predeal. Imprejurări'e în care se găsea 
guvernul nosiru nu se cunoşteau de public. Se pretexia lip- - 
sa de bani, dar se mai spunea că ar fi fost şi o cauză stra- 
tegică. . | 

Lipsa acestei legături, era' un mare e neajuns, economic, 
pentrucă pe distanţele dela Vârciorova-Orşova şi Ploeşti- 
Predeal, se făcea traficul cu trăsurile şi carele, prin urmare 
pie putem lesne. închipui .ce greutăţi şi ce'cheltueli nece- 
sită transporiul călătorilor şi al mărfuri'or în asemenea 

condițiuni. După multe și lungi tratative şi intervenţii, gu- 
vernul nostru s'a hotărît să facă legătura între Ploești-Pre-- 
deal. In acelaș timp. guvernul Austriac, a făcut legătura 
Orşova-YVârciorova. . 

Pentru linia Ploeşti- Predeal sa făcut publicaţie și în- 
ire alții s'a. prezentat şi antreprenorul englez Crawiey.. 

Trebuia să se aprobe de către Camerile Legiuitoare con= 
* cesiunea dată lui Crawley. La putere era guvernul conser- 
vator, iar opoziţia liberală înverșunată ; pe tema acestei
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concesii, aducea guvernului cele mai grave acuzaţii. Gu- 
vernul conservator a depus 'proectul de concesiune la Ca- 
meră şi la Senat. Pentrucă se aduceau de opoziţie învinuiri 
grave, cum că Deputaţii şi Senatorii mituiţi de către con- 
-cesionar, ca să voteze legea, guvernul a propus Camerelor 
să numească raportori pe un Deputat și un Senator, repu- 
taţi oameni absolut cinstiţi, și aşa, Camera a numit pe poe- 

tul Vasile Alexandri, iar Senatul-a numit pe profesorul 

«loctor Nicolae Turnescu. - 
“ Acestor doi raportori nu li se putea; atribui că puteau 

fi mituiţi, legea s'a votat de Cameră și Senat. Cu toate că 
opoziţia a lăcut cele mai puternice dificultăţi, totuşi ma- 
joritatea, ca oricare majoritate, a trecut peste toate criticile 

opoziţiei şi a votat legea, și bine a făcut; pentrucă cu face- 
rea liniei Ploeşti-Predeal, sa pus capăt: la cele mai neplă- 

„cute neajunsuri ce erau între Vârciorova-Orşova și Ploesti- 

Braşov. a 
Se spunea și se auzea despre anume perşoane, cam. cât 

_luase fiecare; dar nu se știa nimic sigur; cu toate acestea, 

“mai târziu, sau dat pe faţă -unele acte cari” au 'arătat că 

7 

în adevăr, antreprenorul, crezând: că se află încă într'o. 
fară sălbatică, a dat bacşiş şi la Deputaţi Şi la Senatori, pen- 

_ivrucă au votat legea. . - 
S'a scris atunci, că. după moartea lui Crawley, sar fi 

găsit în compturile întreprinderei, nume persoane, care, şi 
cât primise; între alții, se spunea că raportorilor li se dă- 

"«luse câte 30.000 lei. Socotelile lui Crawley s'au bănuit a fi 
false, ca să poată justifica la o bancă din Londra, cu care 
avea compt-curent, nişte cheltueli rău făcute. . 

Pentru mine a rămas însă un punct de nedomirire: A- 
leesandri să primească mită! Ce calomnie sfruntată! 

Intre deputaţi era unul dela Mehedinţi, Cuconu Nicu, 
pe care îl cunoşteam bine, era un boer care se bucura de 
bună opinie de om cinstit. El era pașnic, în Cameră nu 
vorbea niciodată, de felul lui era nevorbitor. Pentrucă era 

- mare vâlvă relativ la această concesiune, l-am întrebat da- 

'că erea adevărat ce se spunea. că Deputaţii. luaseră mită; el 
mi-a povestit astfel lucrurile : - DI 

| —„Eu nu ştiu ce s'a făcut cu alţii, dar ce ştiu, este că. 
mie mi s'a dat anonim 4.000 lei, şi nu pot să-mi închipui“
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i pentruce mi s'a dat cei bani, căci nici n'am cerut, nici.n'am 
vorbit, nici pentru, nici contra, afară de aceasta eu votam 

negreșit, pentrucă așa cere interesul general, eu știam: 

greutățile ce le aveam să mergem dela Vârciorova la. Or- 
şova; apoi, mă gândesc, dacă mie mi-au dat: +.000 lei, care" 

n'am zis niciun cuvânt, cât trebue să fi dat celor cari com- 
băteau legea, sau yorbeau așa mult pentru a fi votată con- 
cesia.* ” 
„Cel mai puternic susținător al Comisiei era Micu Cea- 
ur-Aslan, ceeace a făcut pe Iancu Lahovary, unul din frații 
Lahovary, om cinstit şi integru, sufocat de atmosfera de .co- 
rupție, să. strige în plină Cameră, că parlamentul s' a trans-- 

format în , Sultan- Mezat“, vorbă ce a rămas celebră în ana- 
lele parlameniare. - 

“Cu ocazia construirei liniei Ploeşti-Predeal, au eşit din 

pământ. și “câteva vile la Sinaia, proprietatea unora .dintre 
inginerii cari au avut lucrări de executat. 

| Că s'a dat mită, negreşit că este ceva rușinos, mai cu 

seamă când s'a dat; că s'au construit vile la Sinaia este iarăşi 
incorect, dacă vor fi fost trecute în. socoteli ca făcute din: 
fondul întreprinderei, totuşi. bine că s'a făcut linia ferată, 2 
care aduce atâtea foloase oamenilor şi economiei ţărei, iar 
cei vinovaţi să fie ertaţi de oameni şi de Dumnezeu! 

| S 7 
“PORTUL CONSTANȚA 

Un proces memorabil Ă 

A trecut mult timp. Afacerea s s'a petrecut î în anul... exact 
- lam uitat, şi chiar de.mi l-aș aduce aminte, nu mi-ar veni 

să-l pronunţ, din.cauză că foptele ce s'au petrecut, âu fost 
aşa de meschine în cât şi astăzi nu pot să evit unul din mo- 
mentele critice, când. ca prin minune; am scăpat să nu fiu 

linșat de o bandă de mâi multe sute de derbedei. De sigur 

că despre. ce am. să vorbesc, nu este “vorba de tot ce pri- 
veşte portul Constanţa, ci este numai o părticică, deși -este . 
una dintre cele mai importante peripeții, prin cari a trecut 
acest port, până să fie adus în starea în care) este acuma. 

—
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Vreau să vorbesc ceva despre _importanta ' concesiune: - 

“Toată indiguirea portului a, fost concesionată întreprin- 

"zătorului francez Hallier. Lucrarea s'a dat prin : licitaţie: 

* publică; condiţiuni'e principale. au, fost. ca antreprenorul 

să depună o gâranţie de 10 la sută, că peste lucrările prevă- 

zute în actul de concesiune el era, obligat să. primească. ca 

statul să aibă dreptul a mai suprima sau a adăoga. lucrări,. 

după cum va, găsi cu cale, ca materialul să fie blocuri,. de.o: 

mărime hotărâtă, construit din pământul dela. Puzzolana. 

Statul se. obliga să-i dea piatră din cariera dela Canara, sări 

facă linie ferată şi telegraf. . E a 

“Pe deoparte neglijenţa, indo'enţa, și cupiditatea. unora 

dintre funcţionarii statului, au; fost speculaţi de abilul chi- 

țibuşar Hallier, şi au dat ocazie acestuia din. urmă ca să-și 

facă dovezi contra statului. Pe de altă parie, un. Ministru 

puţin scrupulos, schimbase în “parte” condiţiunile concesiu-- 

nei, reducând garanţia din 10 la.5 la sută şi acordând lu-. 

crări de peste 60 milioane, peste cele stipulate în actul pri- 

mitiv.. Hallier, care, de sigur, ca mai toţi, antreprenorii de- 

Imerări ale Statului, bazat pe, câştigul ce credea că ar fi pu-. 

“tut să realizeze din cele 60 milioane acordate în plus, a gă- 

sit nod în papură, a încetat lucrarea și a intentat proces sta- 

tului. cerând o despăgubire fabuloasă. . 

“Guvernul de atunci, s'a găsit într'o situaţie foarte grea.. 

Se gândea să lase procesul să continue, era. cel.mai. mare 

pericol pentru portul Constanţa, căci procesul de impor- 
e u .. ” e - . . Pati Si, 

tanţa, acestei lucrări avea să ţină poate zeci de ani,-âvea să“ 

„ aecesiteze cheltueli: enorme, şi, de sigur, având în vedere o-. 

j 

-biceiurile şi 'mișeliile ce se pot întâmpla, prin diverse în-. 

tervenții“ale oamenilor interesaţi» guvernul, zic, a luat.o- 

măsură” drastică, ca să scape fara dintr'o mare încurcătură 

“şi să nu lase portul Constanţa să se ruineze, pentru că lu-: 

„crări!e trebuiau-să înceteze pe tot timpul cât ţinea pro-- 

cesul. -. 
Mulțumită lui Take Jonescu,. guvernul de atunci; con- 

dus din persoane corecte, a propus Camerelor o lege spe- 

cială (nu ştiu dacă se prevedea în concesiune. o asemenea: 

clauză). Camerile au votat-o de urgenţă și s'a format un tri-- 

bunal iadhoc, compus din-trei membri, pentru a arăta o im- 

Z
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parțialitate cât se putea de mare, legea prevedea că doui 
diritre judecători să fie aduşi din sirăinătate, dintre ingi- - 
nerii cei mai reputați şi oameni de capacitate şi de corec- 

 titudine europeană. 
Tribunalul a fost prezidat de D. Mişu Suizu, asemenea 

om inteligent şi cu o reputaţie de om capabil şi de o cinste 
mai presus de ori ce critică. . 

" Procesul s'a judecat în încăperile Curţei. de Conipturi. 
Hallier era apărat de marele avocat francez Poincar€, fost 
mai târziu Preşedintele Republicei şi actualmente prim-. 

“ministru, iam din partea statului român, au: fost numiţi a- 
vocajii: B. Păltineanu, G. Panu şi I..Boambă. In timpul des- 
baterilor, s'a întâmplat un incident regretabil; Poincare, în 
aprinderea pledoariei, a spus fraza următoare: „on voit bien 
que nous sommes au portes de POrient”, ” | 

Barbu Păltineanu a surprins această insultă, a strigat 
cu glas acceniuat a rugat pe președinta să întrerupă ple- 
doaria lui Poinacrâ și a declarat că protestează cu toată pu- 
terea contra insultelor aduse României de către avocatul 
lui Hiallier, că el şi colegii lui se retrag, dacă d. Poincar6 
nu-şi retrage cuvintele insultătoare și să declure că regretă 
că a spus asemenea cuvinte. - 

Marele avocat francez a fost nevoit să retracleze ip-: 
sulta şi să ceară scuze; declarând că nu avusese. intenţia a 
aduce .vre'o insultă la adresa ţărei, pentru care avea „cea 
„mhi mare consideraţie. Nu este mai puţin adevărat că Po- 
incar€, era indus în eroare și, în focul apărărei clientului 
său, şi-a permis să insulte o țară, care nu era întru nimie 
"vinovată din cauza poilogăriei ce se urzise, cu. ocazia indi- 
guirei portului Constanţa. Ei - | 

| Opoziția! nerăbdătoare pentru ca să vină la putere, cât. 
mai repede, a găsit ocazia potrivită să, răscoale populaţia, să 
facă. bande de tot soiul de: derbedei, “de beţivi şi declasaţi. 
pe care, în cete foarte numeroase, i:a trimis în Calea Gri- . 
viței, să înconjoare Curtea de Compturi, să bată şi chiar 
să omoare pe avocaţi şi chiar pe membrii Tribunalului.. Po- 
liția a prins de veste, a trimis puteri militare, care au în- . 
conjurat Curtea, au gonit banda de desmățaţi şi numai aşa 
a scăpat țara de o ruşine, care numai într'o țară sălbatecă s'ar 
fi putut întâmpla. De acolo, bandiții î în număr de mai multe
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sute, au plecat la Senat, să masacreze pe Senatori. Eu, care: 

prezidasem ședința Senatului când sa votat legea, mă duceam 

către Senat şi eram din norocire; aproape de intrare.. 

Când am văzut că bandele se apropie, abia am avut tim- 

pul să intru, soldatul de pază: s'a grăbit să închidă ușa. 

Bandijii au forțat, uşa, dară au întâlnit baionetele soldaţi- 

lor cari avuseseră timpul să sosească cu toţii de la postul 

de pază. . , 

Aceasta a fost un mare noroc, Dentri. că, dacă fiarele .. 

îmbătate_de vin şi. rachiu și împinși de către capii opoziţiei, 

„erau hotărâți să comită cea mai odioasă crimă, numai ca 0-- 

poziția să puie mâna pe putere. 

Judecata acestui proces, a scăpat fara de o mare pa 

coste, iar lui Hallier i s'a dat atâta cât merita. 

„.$8 

DOI ANI MEMBRU IN CONSILIUL COMUNAL AL 

i CAPITALEI. 

- 

Când am primit decretul de. numire în Comisiunea înt.-. 
rimară, am presupus că-mi: voiu.face datoria așa cum cre- 
deam şi să trezesc pe toți cări vor scăpa de urgia lui Dum- - 

nezeu. Pake era un om activ, cinstit şi foarte competinte în. 

a adminstră Comuna. Câţiva dintre colegi lăsau de dorit: 

sub toate raporturile. Era foarte mult de făcut, şi admini&- 

_iraţia foarte încurcată. Politica, afurisita de politică, îi pre-. 

ocupa pe toți: ai noştri cereau, ai lor nu dau. Comisia avea 

mâinele legate; după lege nu putea face nici-o schimbare. 

Intre funcţionarii celor eşiţi i dela putere, mare fierbere,. 

nesiguranţă pentru locurile lor.. frica de dare afară pe unii. 

îi umilea, pe cei obrasnici îi îndârjea, dar noi trebuia să 

facem ceva, negreșit, ţinând totul pe loc, însă să adminis- 

trăm. De mai înainte aveam cunoștință de unele âbuzuri şi 

- pe acestea trebuia să le lovim,.căci așa ziceam cu altădată. 

Intr'una din zile, pe când lucram. la biroul meu, a intrat. o. 

ceată de vreo cincizeci de tineri, foarte agresivi şi mi-au . 

aruncat un pachet de hărtii. Am: întrebat-că ce vor cu- -acele 

hârtii ? — „Demisiile.. noastre domnule !” a fost răspunsul
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insolent. —,Da pentruce vă daţi demisiile?“ —,„Pentrucă nu 
vrem; să ne daţi dumneavoastră afară.“ —„Domnilor, noi 
m'am. venit să vă dăm afară, dar, nici legea nu ne dă voie, 
prin urmare, dacă vă daţi demisiile, noi le primim, pentru-. 
că aceasta, legea ne-o permite:“ —,Care va să zică. nu ae. 
“daţi afară, atunci ne retragem demisiile. —,Retrageţi-le și. 
făceţi-vă datoria până va veni noul Consiliu și el va faca 
“ce va crede.* | - | N 
„După noi e venit Comisia Interimră cu C. F. Robescu - 

în cap și în prima zi a înlocuit 150 de fruncţionari, prin ur- 
mare a călcat abuziv legea şi nu i-a zis nimeni nimic. 7 

Cu trăsurile Primăriei se făcea nu mare abuz şi fără 
rușine. Ca să se cunoască că erau trăsurile primăriei am 
dat ordin şi s'a scris pe spatele trăsurei: Serviciul Primăriei. - 
Indată ce a venit Robescu, a şters, și a început din nou a- 
buzul. - a | | | 

Prin cunoștințele mele și din clientelă. vedeam că se fă- 
-cea mare abuz cu sergenţii Poliţiei. Mulţi feciori, bucătă- 
resc, fete în casă, păzeau .pe amoreze, şi altele şi alte'e, se 
petreceau în numele sergenţilor. - | 

Pentru a pune capăt acestor abuzuri, am: dat ordin ca- 
sierului să se ducă la fiecare compânie de sergenţi, să facă 
“apelul nominal și numai sergenţilor în fiinţă să le plă- 
iească leafa. Din opt stite de sergenţi lipseau patru sute. 
Prefect de Poliţie era generalul Algiu; el a reclamat Primu- 
lui Ministru, şi Lascar Catargiu m'a chemat la Minister. 
—»Xăraa! domnule doftor, da şe mi-ai făcut?“ In-tim- 

pul acesta intra și prefectul pd ușă. —., Da şe ieste aiasta cu 
«dummeavoastră?“ — Am explicat Ministrului cum şi pentrn 
ce luasem acea dispoziţie, la care Algiu a spus că alifel nv 
poate face administraţie, căci are trebuinţă şi trebue să ur- 
meze, aşa că el nu avea destule fonduri pentru a da brățări 
'şi rochii pe la cucoane, de care avea ncapărată necesitate 
într'o administraţie aşa de vastă. Prin urmare, un prim eşec, 

Am vizitat grădina Cișmigiu și am făcut observaţie gră- 
-dinarului, că grădina era rău întreţinută și mi-a răspuns că. 
-cu patru oameni nu poate face mai mult. La Primărie am 
întrebat câţi oameni erau în buget şi mi s'a răspuns 25 
—..Ei bine, grădinarul spune că are numai patru.“ — „Da, 
-domnule Consilier, dar ceilalţi sunt alte persoane-cărora le
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trimitem lefurile acasă”. — „Cine sunt aceştia ?* — „Sunt de 
cei pierde-vară cari'fac politică la Capşa.“ —,Bine, dar nu 
se poate pune câpăt la acestea?“ Cum vreji d-voastră, 
dar eu nu cred, pentrucă aceştia sunt niște paraziți ai tu-.. 

turor partidelor și nu cred să reușiţi.” - 
"Alt eşec; Doamne, Doamne, ce ticăloşie! 

i De curiozitate, am voit să ştiu şi eu Ce sa “făcut cu 

"canalizarea Dâmboviţei. Ce haos ! Ingincrul- şef mi-a spus : 
—„Las- -o încurcată domnu'e Consilier, că s'a prescris: şi 

nimeni nu i-a putut da de. căpătâiu”. 

 Incăuneşee, ! - i 
In fine, dintr'una în alta, m am convins “că “bună. era 

legea care ne da drept să face schimbări în Administraţie, 
„dar ce folos şi cu aceasta, căci veneau alții toi atât * 
vicioşi. - ji 

Era hotăriîre să se facă alegeri pentru Consiliul Goi 
mal, să unise și grupul lui Dumitru Brătianu cu Conserva- 
torii să facă o listă comună pentru aceste alegeri... 

„ Conservatorii să aibă 18: candidaţi şi srupul Brătianu 
13. Pake să fie ales Primar, iar ajutoare, doi Conservatori 
şi doi Brătienişti. = : E e 
E _ În ziua de alegerea Primarului şi a ajutoarelor, Dumi- 

tru Brătianu nu s'a mai ţinut de angajament şi a pus can- 

“ didatuna lui Nicolae Blaremberg pentru Primar. - Această 

purtare din partea- lui Brătianu a fost surprindere. După 

discuţii aprinse s'a făcut votarea. Pake a avut majoritate; 

și Conservatorii, în cap cu Gună Vernescu, am convenit că, 

cu toată nclealitatea grupului, Brătianu, să volăm doi aju- 

tori din acel grup. Su „ 
Ne-am constituit, dar din partea. veprezentanţilor- gru- 

pului Brătianu am constatat continuu o rea credinţă. 
=. Atunei am putut cu să înțeleg de ce i s'a zis lui D. Bră- 

tianu Catârul, dar nu-mi puteam explica de ce acest om. po- 

- jitic avea o mentalităte atât de falșă. | | 

Am mers cum am putut cu intrigile  Brătieniştilor. 

“ Pake, om activ, cu dragoste pentru binele public, capabil î în - 

conducerea afacerilor, dar pasionat politic, era combătut 

în ascuns de unii Conservatori și pe faţă de Liberali şi de 

grupul lui D. Brătianu. așa că în cele din urmă a venit la. 

Primărie Nicu Filipescu. | o
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Pe atunci erau acsizele, cel mai mare cuib de hoţii. 
Pake încercase să schimbe sistemul, dar a întâmpinat o opo- 
ziție crâncenă din partea tuturor, pentrucă vedeau că le 

scapă din mână un mijloc înlesnicios .de a fura. Intr'o zi, a 
venit la mine doi tineri, mi-au spus că erau de prin Mehe-. 

- dinţi, şi mă roagă să-i recomand pentru vre-o slujbă, Ei fu- 
seseră sergenţi în armată şi știau carte. Eu naveam nicio 
irecere, pentrucă. toţi se fereau, ca să nu le aflu secretele. 

“Cu toate astea i-am recomandat la unul din Direcţia Ac- 

sizelor, în care aveam încredere, şi i-a numit agenţi infe- 

riori pe la bariere. Peste câtva timp au venit din nou și . 

“mi-au spus că să fac ce voiu putea să capete alte slujbe, pen- 

irucă la acsize fură şi mă dau de ruşine. —„Cum furaţi mă. 

“și unde sunt banii? — ;;Ei, domnule Consilier, apoi alţii iau 

banii. Uite cum se fură: Noi suntem puși la o distanţă de 

100 metri de la barieră. Trece unul cu o butie de spirt şi 

SI întrebăm: Ai plătit acsiz? Adă chitanța, hai dute! Chi- 

tanţele Je ducem şefului care le rupe şi rămân numai cotea- 

rele pentru control.““ —,Atunci cum se face hoţia?“ — „EHo- 

lia se face așa: în chitanţă se scrie taxa întreagă pentru o 

butie „de spirt, iar în cotor se scrie 50 bani pentru un car. cu 

paie.“ —,Aveţi voi ceva din aceste chitanţe?“ —,,Avem.“ Şi 

mi-au dat un teanc, poate 50-60. M'am bucurat că am pus 

mâna pe dovezi, şi vedeam că puteam să-i i trăznese, dar erau 

“de-ai noştri, ce te faci? a a i 

 M'am dus la Nicu Filipescu, i-am; expus în scurt a-: 

Jacerea, i-am dat corpul delictului. Primarul a sunat, a 

'venit șeful de cabinet, Filipescu i-a spus afacerea şi el a 

zis: A, i-am prins... mama lor, am să-i zdrobesce!“ Zdro- 

birea a fost că s'a dat ordin să-i bată pe nenorotiţii care-mi 

denunţase şi i-a dat afară din slujbă. 
Alt eşec, dar acesta era gros de tot. 
A venit primar Guţă Triandafil, om cinstit, dar fără nici 

-o energie și hatârgiu din bunătate până la exces. Aveam 
multe probe adunate că se făceau hoţii în toate direcțiile. 

Am interpelat pe Primar în şedinţa Consiliului: —»Dom- 

mule Primar. să zice, să spune. să vorbește şi să scrie, că se 

“fură la Administraţia Comunală, dacă este adevărat, ce mă- 

“suri aţi luat? Dacă nu este adevărat, vă rog, să daţi un, co- 

municat, să desminţiţi.“ Primarul a răspuns că era şi el in-
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format că se fură, dar, declară că nu poate să facă nimir; 
şi propune Consiliului să aleagă din sânul său-o comisie | 
de cinci, să ancheteze. Consiliul a ales comisia, care mi-a - 

făcut onoarea să mă alegă preşedinte. (Eu cred că unii erau 
de rea-credinţă). . 

Mi-am luat funcţia în serios şi am convocat “comisia 

“pentru o zi anumită la'8 ore seara. Am dat și ordin ca doi 

șefi de birow să fie fală în. acea seară. In seara fixată, în ca-. 

"binetul de lucru, eram patru prezenţi şi aşteptam şi pe ne- 

nea lancu Brătescu. Deodată auzim: — „Damblagiilor,.... tu- 

vă maica voastră, ce căutaţi aici ?” A intrat, pe uşă, sa uital: 

la toţi și a mai strigat şi înjurat. Când a dat cu, ochii de- 

mine, m'a întrebat : — „Și tu eşti aci mă doctore? să știi câ 

înjurătura nu te: priveste pe tine, că-mi ești. prieten, dar, . 

damblagii ăştia,... tu-le maica lor, ce caută aici!... tu-le mai- . 

ca lor de. damblagii”. Am ridicat şedinţa. şi am convocat-o 

pentru altădată. . _ 
La a doua şedinţă am făcut vânt lui nenea Iancu, su» 

cuvânt că-l chema Filipescu la Capşa. '—„Ciocoiul,;, „..tui 
maica lui, mă chiamă ha? Mă duc la Ciocoiu!“ După. ple- 
carea lui nenca lancu. am spus să cheme pe. şelul dela bi- 
roul X., | ei 

Aşa sa. terminat ancheta noastră, acuma. va veni epil Da 
gul. care a fost destul de „tragic. | 

Primarul, fără să mă întrebe de rezultatul. anchetei, Ta 

înscris la ordinea zilei. In .ziua când s'a: ținut ședința, ra 
zultatul anchetei era înseris cel din urmă, am. spus că an- 
cheta nu s'a terminat şi-când va fi gata, vom comunica re- 

zultatul. Primarul a ridicat şedinţa. Ca niciodată în seara 
aceca era adunată o lume imensă, totul era ocupat şi mă mi- 

ram, că ce căutau atâţia .oămeni, pentrucă la ordinea zilei 
nu fusese nicio chestie importantă. Ca. prin farmec toţi co-: 
legii dispăruseră. Am căutat să plec şi eu,;dar cei din sala, 
de ședință, Sau îndesat asupra mea să mă sufoce. Am ce 
rut să-mi facă” loc, dar ei mai mult 'se îndesau în mine, am 
văzut că nu era lucru curat, am început să implor să nu mă 
sufoce; m'au împins forţat până la iântreu şi acolo s'a aşezat. 
în faţa mea un găligan.mustăcios, cu negi cu păr. pe obraz, 
cu o căciulă mare pe cap.și a-strigat cu grai de mare beţiv.: 
——„la oparte, faceţi loc la don Conţiliu“. Toţi s'au depăriat 

,
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puţin încât am putut să respir, și a început beţivul să mă 
înjure de nu mi-a rămas nimic nespurcat. — „Și ce, adică nu- 

mai tu eşti cinstit, pentru aia te-am alesără noi ?”— „Domni- 

lor, eu am crezut că lucrez pentru bine'e comun şi vă pro-* 
anit că nu mă mai ocup niciodată.“ — „Aşa te învaţă minte, 

să mai pofteşti altădată voturi!“ | 

Acesta a fost eşec tragic'de tot. Cu aceasta mi s'a în- 

-chis gura şi am declarat tuturor că sunt în ţara hoților. 

In timpul cât am fost în Consiliul Comunal, s'au făcut 

multe lucrări în oraş: sub primariatul lui Pake s'au ali- 

miat şi pavat multe: strade, s'au construit câteva şcoli pri-.. 

"mare, sau reparat multe biserici, s'a construit Institutul me- 

:dico- legal, Sau construit 5 localuri pentru judecătoriile de. 

pace, s'a aliniat strada Colţei cu retragere în dreptul spi- 

“ 4alului, s'a dărâmat turnul Colţei, care rămânea în stradă şi 

amenința să se prăbușească din cauză că-se. slăbise pămân- 

tul cu ocazia canalizării stradei, și, afară de asta pentru noi 

ru avea nicio importanţă arheologică; s 'a croit marele Bu- 

levard care se întinde dela Palatul Cotroceni până la mar- 

ginea de răsărit a orașului, sub denumirea de Bw'evardul 

Cotioceni, Bulevardul Elisabeta, Bulevardul Academiei, 

Bulevardul Carol I. Bulevardul Ferdinand şi Bulevardul * 

Protopopescu-Pake. . 

| Exproprierea, pavarea, instalarea de apă, de luminat şi 

canalizarea s'au făcut în timp de şese luni. Din cauza mi- 

zeriilor ce i s'au făcut de toate partidele polilice, Pake a 

Iost nevoit să demisioneze. 
După ce s'a retras Pake; a fost: ales Primar, Nicu Fili- 

pescu, şi în timpul cât a fost el Primar său făcut multe lu- 

cruri bune: S'a determinat raza orașului, dar nu s'a ţinut. 

_ imierii de. ea, s'a croit marele Bulevard al Colţei şi s'a ali- 

niat, expropriat și pavat dela strada Herăstrău până la Pia- 

1a Victoriei şi pe o lăţime; de patruzeci metri. Robescu la 

redus cu 12 metri. 
Al irei'ea primar Conservator a fost Guţă Triandatil; 

om potolit; cinstit, puțin activ, hatîrgiu din bunătate, milos, 

aşa încât a permis reparații de imobile .cari intrau cu me- 

irii în stradă şi-cari pot ține multe zeci de ani Sub scurtul 

lui primariat nu s'a făcut nimic nou în Comună. 

"AI patrulea - primar conservator a fost D. Odobescu,
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„venit prin intrigi, a. finut puțin şi nu a făcut. nimic pen- 

iru Comună. 

Aceste schimbări de atâţia primari într'un timp aşa de 

scurt, dovedesc că C onservatorii' se mâncau între ei şi se 

certau, se „înşurau“, cum ziceal Regele Carol şi nu erau 

„puni“ pentru a face un „culern“ tare, tare aşa cum. dorea 

Regele. 
Cu ocazia deschiderii 'străzilor și Bulevardelor,. rămâ- 

neau terenuri din exproprieri, iar inginerii îmi spuneau să. 

cumpăr şi eu, căci se vindeau cu prețuri mici şi luau cine. 

voia. Am avut serupulul (acum văd că era deplasat) de-a nu 

lua, căci îmi închipuiam că avea să mi se obiecteze că am 

- eroit bulevarde să'mă procopsesc. 

-CE-AM FACUT CAT AM FOST IN CAMERA ŞI IN SENA T 

Dela început spun că mara făcut nimic, care să zăsplăi- 

„lească timpul ce-am pierdut şi:iluzia care mi-o făceam, cum 

<ă în Cameră şi în Senat se putea face ceva bun pentru 

- ară. Am mai crezut că acolo vor veni, adică vor fi trimişi 

cetățenii, cei mai de seamă cari să reprezinte pe cei ce îi de- 

leagă să spună păsurile cele mari ale populațiunei, că a- 

eşti reprezentanți, ai poporului, vor fi intre cei dintâi, dacă 

nu ei cei mai deosebiți subt- toate raporturile, așa încât să 

„facă fala localităţilor de unde sunt. veniţi şi cinste ţărei în 

străinătate ca, oridecâteori îi va vedea sau îi va auzi vor- 

bind un streini, să spună că a fost mulţumit de ce-a văzut și 

ce-a auzit din vorbirea unui deputat sau senatorxRomân.. 

Din nenorocire, n'am găsit mulţi asemeni reprezentanți. 

Când am intrat în Cameră, la 1888, am întâlnit mulți colesi' 

“cari puteau fi consideraţi ca paria Societăţii. Oamenii cari 

n'aveau nimic ca proprietate, alţii nici măcar ca ceva intelec- - 

tual şi aceştia veneau în numele 'cetățenilor; cari nu le-ar fi 

“ încredinjat nici să păzească porcii. Ei își luau situaţia î în se” 

rios numai ca să atragă privirea guvernului, ca să-i aibii 

în vedere pentru oarecari avantaje. Dacă vedeau că" .nu 

prea îi băga în seamă, ajungeau agresivi, unii: chiar se o0-.
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„brăsniceau. Penirucă Regele Carol. în înțelepciunea. lui,. 
după căderea lui Brătianu, care înir'o guvernare de 12 ani, 
oricâte fapte bune va fi făcut, totuși a nemulțumit pe mulți, 
așa că acestea: ar îi putut îndemna pe unii la răzbunări, —- 
Carol zic, a găsit mai nimerit să dea guvernul unor per-. 
soane, cari se manifestaseră mai potoliţi contra guvernărei 
liberale și așa fiind a dat puterea grupuleţului junimisi, ea 
re avea puţini adepţi. . „d | | 
„Când am venit la Cameră, mulţi au crezul că Tudoriţă 

Rosetti, avea, sacul mare, plin “de grăunțe, şi deodată au eşii 
la maidan vre-o 50 porumbei. Aşa îi poreelise lumea. Li 
erau sburdalnici şi zeflemişii, ca să araic că semănau cu ȘI 

-îul lor Cuconu Petrache Carp. 
Aceştia, împreună cu alţii, de felul lor, se credeau în 

drept să legifereze pe socoteala cetăţenilor, cari desigur că 
nu-i trimiseseră de bună voia lor. Un deputai şi un senalor 
liniștit şi care-și înțelegea misiunea peniru care a venit a- 
colo, își perveriea mintea, văzând câtă ticăloşie se poute , 
petrece în numele poporului. In genere, sunt mai pulini cei 
cari ar trebui. să considere poziţia aceâsia ca o misiune de 
sacrificii, iar nu de procopseală. In Camere sunt mai multi 
cari vin acolo ca să se poată alege cu ceva. Mulţi: cari mau 
ce căuta în aceste sanctuare, penirucă nu au cu ci nici par- 
tea materială, nici partea intelectuală şi unii chiar au partea 
morală mult sdruncinată. 

După obiceiul cum sau făcut și se fac alegeri!c, Ca- 
merele, cari ar trebui să fie considerate ca un sancluar sa- 
eru; sunt aduse prin desmățarea celor cari le compun, a fi 
localuri de perversitate, de conrupie, un fel de speluncă, 
unde deputaţii şi senatorii au atitudini obscene şi se înjn- 
ră cu expresiunile cele mai triviale. Cârid scriu aceste rân-! 
duri să nu se creadă că o zic numai pentru Camerile noas- 
'ire, nu, ăceasta este o stare de nebunie generală, care a cu-,, 
prins aproape toată lumea. Este o mentalilaic periculoasă 
care se transmite cu mare înlesnire de la popor popor, și 
ca. s'o' scuze, fiecare spune: : „Apoi nu vezi că asemenea 
apte se petrec în. țări. cu mult mai civilizate .decât noi”.. 

„Așa este, dar sunt: peste tot oameni care-şi pierd ra- 
țiunc a | a] 

Pentrucă ţara noastră se află într? una din cele mai de--
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Jicate poziţiuni, în raport cu state.e mhri, ce se dau de exem- 

plu. noi ar trebui să avem minte la cap, să gândim că sun- 

lem Români și trebue să lucrăm Româneşte, aşa! ne îndemna 

Regele.” | 

“In Cameră sau Senat, dacă eşti infeudat în „partidul dela 
putere, nu poți să spui decât ce vrea guvernul, sau ce va 

vrea el să -vorbeșşti. În opoziţie ai mai multă libertate de a 

spune tot ce-ţi trăsneşte prin cap, dar nimeni nu te ascultă. 

Cu toate acestea, o opoziţie rezonabilă, dreaptă şi cuviin- 

cioasă, este totdeauna mai de”recomandat, decât o situaţie 

umilitoare de guvernamental. 

SI. 

ESTE SAU NU ESTE JUSTIȚIE ? _ 

“A răspunde la această chestie ar trebui înainte de toate: 
Avem sau nu supra-oamerii? Răspuns greu de daț, pentru că 
oamenii sunt făcuţi din oameni şi, cum toţi oamenii nu sunt 

“făcuii din acelaş aluat, tot aşa ca şi ouăle; nu seamănă unul 
'cu altul. Apoi, dacă în exterior nu seamănă om cu om cum 
vrem să pretindem ca toţi oamenii să aibă aceiaşi funcţiu- 

ne a creerului. Omenirea întreagă -este. supusă ja multe 

cuuze diferiie: Boalele venerice, tuberculoza, foalele. infec- 

[ioase, abuzul băuturilor alcoolice. tutunul, viaţa. destrăbă- - 

“lată, ete., sunt:atâtea flagele asupra omenirei, așa în cât aș | 

dori să mi se spună, câţi dintre: judecători s'ar_putea stre- 

cura printre ele, ca să nu lase o urmă cât de mică în mi- 

riadele de celule ale creerului lor, pentru ca să judece lu- 

crurile în aşa fel ca să placă la toată lumea. Ce este un ju- 

decător? Nu este el plămădit ca și noi toți? Nu este şi el eşii 

din acelaş izvor, prin care au putut trece cel puţin una din- 

“re cauzele de mai sus şi, cum sunt multe și diverse, toi așa 

'şi caracterele judecătorilor sunt diferite. Nu sunt oare ace- 

leaşi şi aceleași articole şi aliniate după cari judecă toţi Ju- 

decătorii? Pentruce rezultatele sunt 'diferite. dela judecător 

Ta judecător? Pentru ce atâtea instanțe, când toţi aw învăţat 

pe aceleaşi cărţi şi la aceiași profesori? Si | 

Pentru că un judecător a putui moşteni o sămânță rea
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„sau și-a apropiat:o el, căpătând boale grave, bând prea mult: 
"alcool, fumând mult tutun, jucând toată noaptea cărţi, pier-. 
zând bani, dându-se la patimu politicei de partid; apoi, mai. 
au, şi ei conitrarietăţi de dragoste şi nemulțumire. în familie, 
legături de rudenic, de influenţe politice și frică de Minis-. 
E de tentaţiuni bănești şi cazurile acestea nu sunt rare.. 
De supărare, îşi varsă și ei necazul pe împricinaţi: exem- 
plu cazul dela Chişinău şi Călăraşi. Sunt şi judecătorii tat: 
oameni ca toți şi caută să facă economii cât pot, mai cu sea-- 

mă când este vorba să apuce dela Stat; cum s'a întâmplat cu 

doi membri de la Inalta Curte de Casaţie, pe care i-a găsit: 
cu bilete falșe pe C.F.R. Am cunoscut odată, și este cam: 
mult de atunci, pe un Prim- Președinte de la Curtea de Apel: 

„din Bucureşti; om de o reputaţie fără precedente. Nevasta: 
lui însă, primea de toate, ca să intervină pe lângă bărbat, 
cel puţin pentru a amâna procesele. Acel Prim Preşedinte. 
intr'o afacere, care privea averea nevestei şi-a dat arama 
pe faţă. Iată despre ce este vorba: Inaltul Prim Preşedinie- 
divorțase de nevasta lui. -Trecuseră mulţi ani dela divorţ, 
nevasta îşi administra singură averea. şi odată, având tre-. 
buință de bani, a făcut un împrumut pe ipotecă asupra u- 
nei moșii, la unul dintre avocaţii cei mai de vază din ţară. 
Au trecut ani mulți şi când a fost să plătească banii, băr-- 
batul a voit să anuleze actul de hipotecă, sub cuvânt că nu: 

a fost. înscris divorțul la oficiul: stărei civile. De aci să 

vede că judecătorul reputat câ şi cel mai integru, era şi el 

om ca toţi oamenii şi prin urmare supus slăbiciunilor omz- 

___ neşti, şi, de aci vedem haosul în care înoată toată lumea. 

produs de rezultatul judecăților. . 
Cum se poate ca, de la judecata unui comisar de po-- 

liție,- până la a membrului Înaltei Curți de Casaţie; să nu. 
aibă cel puţin doi aceiaşi părere, când ei toţi, judecă după. 
'cod şi în unul și în acelaş caz identic? Negreşit lumea profa-. 
nă are drept să se mire, dar, după cum, am. spus mai sus, tre-- 

buie să ştim că poate fi acelaș caz, ştim că:poate fi acelaş. 

cod, dar nu; este aceeași stare physiologică a crecrului. 

De vreme ce lumea ește compusă de oameni, și mulţi 

dintre ei pot avea celule stricate, de cauzele ce am arătat, 
nu crede oare societatea că, pentru a pune pe împricinaţi la: 
adăpost, să ia măsuri ca, pe lângă probele de cunoştinţă le- 

*



Dr. C. D. Severeanu . 225 

gilor, candidatul pentru judecător, să fie supus şi la un exa- 

men medical? Pun această întrebare, iar părerea mea este 

că: Da, ar trebui, pentru că numeroasele cazuri de sentințe 

date -peste câmp, au făcut pe mulţi să spună, să scrie: cum 

că nu avem 'justiţie: că balanţa zeiței Themisa. se pleacă 

prea mult într'o partie sau în alta, întocmai ca balanţa unui 

băcan. - a 
-Să mă iau de exemplu pe mine: Toată viața mea am 

fost om paşnic, nu am căutat pricină nimănui, nu am. lăsat 

brâul după: mine: totdeauna am fugit de pricini, pentru că 
am avut scrupulul de.a respecta și persoana şi avutul al- 
„tuia, dar au fost împrejurări, au fost oameni răi, cari mau. 
împins în vâltoarea Themisei..Nu am avut multe pricini, 
dar şi câte am avut, mi-au sdruncinat moralul şi mi-am pier- 
dut iluzia de mentalitatea omenească. Să povestesc aceste 
caziri, ele nu sunt multe, așa încât cititorul nu se va obosi 

“prea muli. Fiecare să judece pe cât omeneşte este posibil, 

imparţial şi, de mă va găsi vinovat, primesc sentința, ori 

şi care ar fi ea: 
"1; In timpul răsboiului dela 1877-78, pe când mă aflare 

în locuinţa mea din strada Teilor 31, au venit la mine doi 
- donini,. unul cunoscut bine mie și un bătrân, pe care nu îl: 

“'cunoşteam, Cel bătrân, cum a intrat a îngenuchiat şi a în- 
ceput să sărute pulpanele hainei și să plângă L-am: crezut 
bolnav, poate un ramolit sau un dement seni!. Cel,.pe cure 
îl cunoșteam mi-a explicat că explozia bătrânului venea de 
acolo că avea o datorie de 5000 galbeni cu ipotecă și că 
i se vindea o moşie și îi rămâneau copiii pe drumuri, şi a 
venit cu el la mine ca să-l scap, luând eu ipoteca. Eu nu 
împrumutam pe nimeni cu bani și nu aveam absolut nicio 

idee despre a da bani cu dobândă. Cunoscutul meu, cam: 
prieten, ştia că economisisem cam vre-o trei mii galbeni ş şi îi 

aveam în Domeniale 10 la sută şi, el, ca cunoscător și şiret, 

a spus că dă el diferenţa: să fim tovarăși. Văzând starea 
morală în care se află bătrânul, m'a apucat mila, am. ac- 

ceptat propunerea şi am spus viitorului tovarăș :să facă. 

actul cum va şti şi să dăm bani buni cu 10 la sută pe pricină 

încurcată. Am vândut Domenialele scăzute şi am dat banii. 

Când a fost să-mi dea capitalul sau cel puţin: interesele, bă- 

trânul, umilit de altă dată, sa postat drept şi obrasnic în . 

15 i
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faţa mea, mi-a arătat cotul (coltuc) şi mi-a spus că. vom 
vorbi la: Masa verde. 

Am întrebat că ce înseamnă masa verde şi mi-a spus că 

asta înseamnă proces la Tribunal. Apoi, așa ne-a fost vorba, 
când ai cerut banii? In fine, am ajuns înaintea tribunalului 
de Olt. Am avut 16 înfăţişeri și dreptate nu puteam că- 
păta., pentru că bătrânul, împreună cu toate rudele, erau 
votătorii unui mare om politic și ordin era dat ca moşia lui” 
să nu se vândă cu tiiciun chip. S'au întrebuințat toate terti- 
purile până ce şi un cocoşat, un pocit de grefier, mi-a spus 
că chiar el era şi'scârbit de ce se petrecea şi că adversarul 
(bătrânul). îi oferise 100 lei să facă hotărârea vicioasă ca. 

să se caseze dar că el vedea că e un bătrân şiret, dar că 

face pentru mine hotărârea bună. Dacă am înţeles, i-am dat 

200 lei și pocitul a fost așa de şiret că ne păcălise pe amân- - 
doi așa încât, când am venit la Casaţie, fie| care din noi avea 

câte o sentință deosebită. Avocatul meu mi-a.spus ca să lă- 
săm să se caseze, pentru că, dacă eram să dăm pe faţă afa- 
cerea, era să meargă la parchet și de acolo n'o mai scotea 
pici dracu, pentru că parchetul era și mai la ordinete mi- 
nistrului. In sfârşit a dat Dumnezeu că la a 16 înfăţişare, sa 
găsit un președinte de omenie, desgustat și el de atâta infu- - 
enţă şi mi-a arătat telegrama Ministrului de justiţie, prin 
care îi spunea să nu vândă moșia bătrânului X). şi, el, sărma- 
nul, mi-a spus că are să facă vânzarea exact în conformi- 

tate cu legea, avea să dea o ordonanţă să nu fie casabilă, 

dar mi-a adăugat: să ştii Domnule Doctor că-la noapte voi 

fi destituit telegrafic. - : 
- Lam rugat să amâne vânzarea căci-mi-a fost milă de el, 

dar el nu a voit şi mi-a spus că vrea să-şi sacrifice cariera, 
"pentru că prea era indignat de ce se petrecea în justiţie. 
„Noaptea, Ministrul de justiţie, l-a destituit telegrafic. 

2. Este relativ la o parte din terenul despre care am. vor- 
bit în altă parte. Intre embaticarii mei era şi unul care, când 
am cerut, sau să plătească embaticul, sau să plece, el a pre- 
zentat un act în care nu se vorbea de embatic. Ce se în- 
tâmplase ? Vânzătorul locului către el, adevăratul embati- > 
car, vânduse locul fătă să spună că locul era cu embatic. Eu 
am voit să dovedesc că el nu putea să devină stăpân”pe le- 
ren, pentru că antecesorul lui fusese chiriaş embaticar. A-
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“vocatul intimatului, un prieten, mi-a spus că aveam. drep- 

ate, dar, el, ca avocat, era nevoit să-l apere, mai cu seamă . 

că intimatul era şi finul tatălui său. | 

Tribunalul a găsit că eu nu aveam: dreptatea, căci: erant 

bogat şi făceam şi parte dintr'un partid politic adversar par- 

tidului din care preşedintele făcea parte, m/a condamnat și 

la 100 lei cheltueli şi m'a gratificat (preşedintele) şi cu. o. 

înjurătură murdară. Avocatul intimatului s'a crucit, şi el 

mi-a 'spus, că, peniru nimic în lume nu ar: fi crezut una 

ca aceea. .. . a. N 

5. Eram proprietar, avem curtea îngrădită bine cu uluci 

solide. Un blestemat a cumpărat un teren alături şi pe când 

eram în streinătate a început construcția. La întoarcerea 

mea cra.zidul ridicat doi metrii ulucele mele diirâmate și in- 

trat în terenul meu cu 50 centimetri. Am reclamat la jude- 

cătorie, am. cerut descindere. a venit judecătorul la faţa lo- . 

cului, a constatat fapta și mi-a spus că îi va. dărâma casa, 

“căci aveam dreptate. A venit ziua înfăţişărei, sau prezen- 

iat din partea intimatului mai mulți avocaţi şi foarte agre- 

sivi. Când judecătorul a intrat în şedinţă, unul dintre avo- 

daţi a spus: Domnule judecător, te fac-atent că în acest mo- 

ment, clientul nostru, D. S. este la palat să depună jurămân- 

tul, căci este numit Ministru de justiţie. Judecătorul's'a fâs- 

ticit, îşi a perdut minţi'e şi a adus o hotărâre așa de tică- 

Joasă încât era o.ruşine pentru justiţie. Nu am mai voit a 

„merge mai departe, pentru că poate că la tribunal va fi și 

mai rău supt un Ministru neruşinat. | 

Acestea sunt cazurile în 'care am fost nevoit, să am 

marele regret de a mă afla în fața justiţiei, pentru intere= 

sele mele personale. 

Pentru a învedera și mai mult că am o mare decepțiune, 

în ce priveşte modul cum se dă dreptate, să-mi fie permis a .. 

povesti: o mică particularitate, relativă la ultimul proces: 

Mă aflam prin mulţime, în sala pașilor pierduţi a Palatului 

de justiţie; din întâmplare im'a întâlnit un prieten și mia, În- 

trebat dacă aveam proces; i-am spus pricina, pentru ce eram 

acolo, m'a mai întrebat cine era avocatul advers, i-am spus 

că era Mitescu: — „Fi, să-ştii că ai să pierzi procesul, cu. 

toată dreptatea ce ai”. a: 

„Fi, şi pentru ce crezi tu aceastat, Apoi bine tu nu știi, că
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-Mitescu.a rămas în locul lui Eugeniu Stătescu, care, când a-. 
vea un proces el trecea numai prin camera tribunalului şi 
judecătorii tremurau de frica lui şi dau sentinţa în favoarea 
clientului lui. Așa este şi cu Mitescu, care are mare putere 
de fascinaţie asupra judecătorilor şi aşa a și fost, căci cu ine- 
xactităţi!e spuse de Mitescu, tribunalul a dat sentința des- 
„pre care se vorbeşte în pledoaria procesului. * 

Aşa fiind lucrurile, nu am şi eu drepiate să zic că nu 
avem totd'auna o. justiţie imparţială. , 

“Un caz recent, nou-nouţ. Este vorba de procesul advo- 
calului Melik acuzat de excrocherie, în dauna Societăţii Ar- 
menești; lucru de mirare ca societatea armencască să acuze 
de escrocherie tocmai pe un corelegionar. Crima trebuia să 
fi fost foarte gravă, dacă armenii să se denigreze între ei. 
Tribunalul a dat o pedeapsă îndestul de serioasă: 7 luni în- 
chisoare, amendă, poate şi despăgubiri prin urmare, prima 

" instanţă a. găsit pe D. Melik negru ca tăciunele. Curțile de 
" Apel şi Casaţia l-au găsit alb ca hrânza și l-au scos basma 
curată. Intrebarea este; dacă cazul a fost acelaş şi Codul cu, 
toate articolele și aliniatele, aceleaşi, cum se face caj să exis- 

„te păreri așa de diametral opuse. S'ar fi mai potrivit lucruri- 
le dacă Curtea de Apel ar-fi scăzut puţin, ar fi mai scăzut şi 
Curtea de Casaţie și așa s'ar fi făcut agurida miere; dar să 
scadă totul, asta rămâne ca o enigmă de deslegat.. i 

ŞI 7 

“ DUELURILE LA CARI AM ASISTAT CA MEDIC 

Duelul dintre generalul Davilla şi subiocotenentul 

Apostolescu 

Spitalul Militar « era instalat pe strada Ştirbey Vodă, în 
- Local propriu, construit în anii 1857—/58, sub domnia caima- 
anului Alexandru Ghica. Astăzi această construcție este o- 
„cupată de Marele Stat Major al Armatei. 

În mansardele Spitalului Militar erau : dormitoarele 
Şcoalei de Medicină. Unul dintre instructorii militari ai ele- 

„vilor era și sublocotenentul Apostolescu, care probabil fuse- 
se detașat de la regiment pentru că era suferind de siste-
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mul nervos, dară fără să i se dea multă atenţie. Pe atunci 
boala de care suferea el (paralizie generală progresivă), era, 
necunoscută şi nici cauzele ei (syfilisul) nu se ştiau. 

S'a întâmplat, odată că a isbucnit un incendiu în mansarda! 

- spitalului, în urma căruia, Davila, ca director general al 

Serviciului Sanitar al Armatei, dăduse ordin şi s'a afişat pe 

ziduri cum că nimeni să nu fumeze în cuprinsul spitalului şi! 

cu deosebire în mansarde, cari erau construite din lemn. 
Nu târziu după incendiu, Davila, întâmplător a făcut o' 

inspecţie neașteptată și, pe sala mansardei, a întâlnit pe sub- 
loc. “Apostolescu fumând. Davila, cum era exigent și vio- 
lent, i-a smuls ţigara și l-a frecat cu ea pe obraz. | 
__ Lmerul s'a aflat cum că un ofiţer a fost astfel insultat; 
afacerea a ajuns la cunoştinţa ministrului de război, genera- 
“ul IL. Emanoil Florescu. Ofiţerul a fost chemat la minister 
şi i sa dat ordin să. provoace pe Davila la duel. S'au făcut 
formalităţile după .codul duelului. 

Cu toţii am mers la Băneasa, martorii au * aşezat pe 
combatanți: la 20 paşi unul de altul; arma a fost pistolul, 

Davila, ca provocat, a tras un foc în aer; ofițerul a o- 

chit, a tras, glontele nu a lovit. Davila a tras tot în aer, ofi- 

țerul a ochit, fără efect. | . 
După a doua descărcăură, el a , căzut î în genunchi, a în-. 

ceput să plângă şi a cerut iertare lui Davila. SR 
Sărmanul ofițer a murit, peste puţin timp, în. Ospiciul 

- Mărcuţa, de teribila. boală: Paralizie generală . progresivă, 
de natură sifilitică. - 

Duelul A. Darvary cu maiorul Jacques Lahovari 

Dintr'o neînțelegere la joc de cărţi, sa născut o alter- 
„eaţie; Lahovary, mai violent. a pălmuit pe Darvari, de aci 
provocarea la duel; arma a fost pistolul: distanţa 15 pași. 

“La prima lovitură, Darvari a fost rănit, glonţul a trecut în. 
seton pe sub' piele, făcând un şanţ pe fata anterioară - a 
sternului. ă i 

- Pansamentul ce. am întrebuințat atunci. a fost cu spirt | 
camforat. Vindecarea a fost fără complicaţii, 

Duelul Emil Costinescu cu căpitanul, Saşa Blaremberg.: 

“Emil Costinescu era liberal şi redactor la ziarul „Ro- 
mânul“. . EL scria articole foarte violente contra conservato- 

=
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rilor. Căpitanul Saşa Blaremberg'a crezut nimerit să le ia: 
apărarea şi așa a provocat pe Costinescu la duel. Arma a 
fost floreta, Combatanţii. erau numai cu cămășile îmbră-. 
caţi; duelu! a avut loc într'un salon spaţios din Calea Victo- 
riei;: ambii combatanți erau buni duelişti. Lupta a fost în- 
verşunată: fiecare: trăgea cu intenţia să-și răpună adver-- 
sarul. 

La a patra reprisă, floreta lui Blaremberg a intrat pe: 
gura cămășii lui Costinescu, a alunecat tot pe pânză şi s'a.. 
înfipt în degetul cel mic dela mâna stângă. -A fost: puţină: 
hemoragie. Martorii m'au întrebat dacă lupta maii poate con-- 
tinua; am spus că nu, și așa duelul a încetat. Dea:tfel, dacă: 
aș fi lăsat să continue, cum erau combatanții, desigur că 
s'ar fi putut întâmpla o nenorocire, având în vedere înver-. 
şunarea cu care fiecare lupta. 

Corhbatanţii nu s'au împăcat pe terenul luptei. 

„Duelul căpitanului Drugănescu cu căpitanul Vidrașcu 

Căpitanul Drugănescu era de felul lui un Deli-zorzo, un: 
om care căuta ceartă ori-și- cui, lăsa, cum se zice, brâul să tâ- 

„râie după el. că doară 'o călca cineva ca să-l înhaţe. Era. 
cunoscut și sub numele de Drugănescu-Nebunul. 

În trecutul lui, Drugănescu-avea vina, ca copil zbur-- 
dalnic şi neascultător:; la 1847, pe când locuia cu părinţii lui” 
în strada actualmente Carol, pe lângă Biserica Sf. Dumitru, 
cam pe la locul unde este palatul poştei, a tras cu pușca în. 
streașina' casei, să împuște o vrabie. Cum; pe atunci erau: 
mu.te case acoperite cu-şindrile și stuf, fitilul de câlţi cu: 
care erau fixate alicele fiind aprins, sa oprit în streașina 
casei şi a luat foc. Sa aprins toată casa; şi alte case şi cum era 
şi un vânt puternic și serviciul de tulumbagii era foarte: 
prost organizat, focul S'a întins î în formă de triunghiu către 
răsărit, şi astfel au ars toate casele ce-au fost până "n mar-- 
ginea orașului. - 

Druginescu era din familie boierească. 
„La un joa de cărți în care el şi: Vidrașcu erau parteneri, 

s'a iscat neînțelegere între ei. Discuţia, insultele și înjură- 
_turile s'au terminat prin palme; de aci provocarea la duel. 
Amândoi erau violenţi, descreeraţi, cum. li se mai zicea. 
Arma a fost spada, cu două lovituri ca floretă și ca sabie.
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Duelul, a avut loc î în grădina lui lon Manu, fost în căimăcă- 

„mia de trei dela 1859, tatăl regretatului general G. Manu. 

Casa Manu era pe locul unde este astăzi Fondaţia Carol şi 

cu toate clădirile cari sunt până în strada Boteanu, în faţa 

bisericii. Lupta. a fost înverșunată şi neegală, pentrucă Vi- 

draşcu da. lovituri cu mare abilitate pe când Drugănescu nu 

„ştia să mânuiască arma și la a doua repriză Vidraşeu a a în- 

fipt spada în plin, trecând prin ficat. 

"* Lupta a încetat, Drugănescu a căzut jos şi până să-l duc 

la spitalul Colțea a încetat din viaţă. 

Cu ocazia acestui duel, am fost mult: timp şicanat de 

parchetul tribunalului de Ilfov. - : 

Duelul Maior Fănuță — Ionel Izvoranu 

Cu acest duel se leagă o mulţime de împrejurări, unele 

mai hazlii decât altele, cari ar putea forma o piesă de teatru 

«dintre cele mai comice; prestiratii şi cu drame dintre cele 

mai emoționante. : 

Persongiile 'au fost foarte numeroase și mai toate au a- 

vut roluri importante, atât în societate cât și în diferitele | 

scene ce s'au svecedat. Iată-le: ! | 

1. Lascăr Catargiu, prim-minisiru ! ȘI ministru de ini- 

terne. | pr 

„2. Generalul Christian Tell, om politic. 
. Ion Heliade-Rădulescu. scriitor şi om politic. 
„ Vioreanu D., advocat, magistrat şi om politic. 
. Athanasiu, proprietar, senator. 

6. Lehliu, boer cam scăpătat, senator. 
7. Ionel Izvoranu, om foarte zurbagiu. . 
& Fănuţă, maior de jandarmi. 
9. Mantila, spaniolă, primadonnă absolută. 
Pe lângă acestea au mai fost multe personagii cari au: 

jucat roluri secundare. > 
Ionel Izvoranu, aparţinea juneia dintre familiile boe-_ 

zeşti. proprietari cu. multe moșii, și se pare că. şi tatăl lui 

N 
= 

NI
 

a fost un -asupritor şi violent cu sătenii, pentru că un. poet - 
liric îi făcuse un cântec care îl cânta ţiganii lăutari şi care 
începea așa : SE a 

î
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ISVORANUL)) 

Frunzuliță salbă moale, . Cocoana deci auzia, 
“Isvorunului boer mare, în trăsură se punea, 
din Giuleşti până mai de vale, * în Bucureşti ajungea, 
din Rudeni şi ain Catane la divan că alerga, 
şi până la Chiajna-Mare, | .* pe scară iute se suia, 
„câte fete mi-a uflat „pe Isvoranul vedea 
„De toate că le-a "'nşelut, şin gura mare zicea : 
nici una nu i-a scăpat . — iarlă-le dumnezeu păcatut 

nemuşcată, căci mi-a omorât bărbatul ! 
nepişcată, . Unde grecu-o auzia ! 

de dânsul nesărutată. , Isvoranul răspundea : 
Azi aşu şi mâine aşa, — iacă, bărbățelul tău 
vestea de el se ducea ți-Lam omorât chiar eu, 
din Chiajna până'n Giuleşti, să scape lumea de un om rău 
din Rudeni lu Bucureşti. pe | ut 

Vestea mare se aucea; 
E runzuliță ghiaţă rece, vestea mure, d'ajungea 
în luna pu Mai în zece. tocmai delu Bucureşti 

ranut Tau petrece la Chiajna şi la Giuleşti, : 
la divanul cel mai mare țărănimea se scula 
îl răstoarnă trei pistoale : te buții de vin scot 

- şi cade'n sânge pe scară. şapte Duţii de vin scotea,. 5 mare chef că chefuia 
Ă şi trei zile cdi-mi tot bea, 

_ Vesteu *udală se ducea - că scăpase de duşmanul 
ia Giuleşti şi la Chiajna. scăpase de Isvoranul. 

Ionel întrecea pe tată-său, era şi mai zurbagiu, era de. 
o violență fenomenală, foarte temut, în cât cei cari îl cu- 

noşteau, se fereau de el;: de alimintrelea, când vrea, era. şi 

bun camarad. : , 
lonel, la o proprietate a sa din judeţul Olt, era un mare 

satrap, aşa încât, prin faptele lui urâte, a provocat indig- 
narea sătenilor; care a fost așa de mare, încât tot satul l-a 
atacat şi l-au omorât cu parii, ca pe 'un câine turbat. 

Generalul Christian Tell a fost acela. care, în calitate 
de maior în armată, n'a unit cu căpitanul Pleşoianu şi cu 
Popa Şapcă, şi 'au proclamat Revoluţia la 1848 în satul 
Celeiu, din judeţul Romanați şi au plecat cu Roata (com- 
panie de soldaţi) la Bucureşti ca să detroneze pe Vodă Bi- 

„besen. 
„După ce armatele Rusă și Turcă, cari au ocupat țara, 

*) Scrisă în Fierbinţi la August 1870, şi în Bucuresti Ja 7 Mai 1884, după 
Petrea Creţul Solcanu, lăutarul Brăilei. : 

La începuturile şi unele nume proprii sunt cu litere mici aşa le-am 
găsit în cartea lui G. Dem. Theodorescu. - _
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au potolit Revoluţia, ei au gonit peste graniță pe toţi capii. 

Revoluţiei. ga 

Tell şi cu Heliard au plecat spre Paris, au ajuns la 

Miinich, unde fusese o mică mișcare de revoltă, dar care se 

potolise fără consecinţă. Tell şi Heliad cam isprăviseră ba- 

nii Şi se gândeau ce să facă. Heliad, poet cum cerea, a găsit 

soluţia şi s'a gândit ca să facă o poezie Regelui, prin care. 

să-l flateze; Regele avea să-l cheme la palat şi de sigur avea 

să îl invite şi la masă și îi va da şi 100 galbeni cu care să 

se ducă până la Paris. Zis şi făcut. 
Tell îi a zis: Mă Heliad, ştii tu păţania jiganului? 

»Un țigan avea poltă să mănânce la mpsa boerului şi a 

inventat şi el o poezie ca şi tine. El a spus către tovarășii 

lui : Mă proştilor, eu am să mă duc la boeșu, când o fi la rma- 

să şi să îi zic aşa: Sărut mâna cucoane. EI are să-mi zică : 

" Şezi. la masă, jigane: şi am să mănânc și să mănânc numai 

bunătăţi. Când s'a dus la boer şi a zis: sărut mâna cucoane 
_— Eşi afară ţigane | i-a zis boerul. Ţiganul, când a: eşit afară, 
a spus şi el: Vezi mă, că se potriveşte şi aşa, 

Tot astfel ai să păţeşti şi tu, mă Heliade. ! 
| Şi aşa a şi lost, pentrucă Regele nu i-a dat nici un răs- 

puns *). 
D. Vioreanu a fost un vechiu avocat şi magistrat până 

la membru la Inalta Curte de Casaţie ; a fost şi ministru 
de justiție. a . 

“ In tinereţe s'a amorezat de muerea unui plăpomar, a 

'divorţat-o. şi a luat-o de nevastă. Vioreanu era vecin şi | bun 
prieten cu generalul Ch.-Tell. Acesta, între mulţi copii, a- 
vea şi pe unul maior în artilerie. 

Vioreanu, văzând că tânărul maior prea trecea des pe . 
. lângă casa lui și tot căuta să fie văzut şi să vadă pe cine îi 
plăcea. Vioreanu s'a pus la pândă și Sa asigurat „că ma- 
iorul iubea pe nevasta lui şi. s'a dus la generalul și i-a po- 
vestit că băiatul e amorezai de: nevasta lui 'și a convenit 
să i:o dea în căsătorie şi că'i da şi 2.000 galbeni de zestre, 
Generalul a râs de năsbâtâia „lui Vioreanu şi a comunicat . 
“propunerea fiului său. 

Maiorul. nici nu a mai trecut pe strada unde şedeau 

:) Această istorie mi-a povestit-o generalul Christian Tell.
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Vioreanu, care, la rândul lui, a scăpat ușor de ceeace i s'az 
ti putut întâmpla. i. 

Vorbii de Vioreanu, pentru că, afară de această aven- 
tură glumeață, avem să ne mai întâmim cu el când vom 
vorbi despre afacerile de teatru ate lui Fănuţă. 

Fănuţă era un tânăr maior de jandarmi călări. El eru un 
hon garcon fără multă instrucție, nici chiar militară, erea 

liberal, pentru aceea i.se şi dedese un post de încredere în. 
capul jandarmeriei. Erea dintr?o familie de oameni cuni se 
cade şi cu avere. Fănuţă pusese ochii pe fata lui Athanasiu 
şi, profitând de situaţia de ofiţer și de relaţiile ce el avea cu 
Poliţia şi chiar cu învoirea fetei, a furat-o. 

Un neamţ ar fi zis: La toate topitoe, numai la asta pore 
de chine. i 

A doua zi la Senat, Athanasiu se plângea lui Catargiu 
că ofițerul îi furase fata şi cerea satisfacţie. 

Catargiu, în bonomia lui, a surâs și a spus: „ăraa..., iată 
poznă că amu mi să șere să păzesc și duduele, pare că uu 
am. eu destule pe cap“. Pe lângă ei se adunaseră mulţi se- 
natori întrej care şi Lehliu, care a întrebat pe Athanasiu da- 
că fata umbla singură. . - EI 

— De unde domnule, fata mea avea și marlumă şi. gu- 
vernantă și slugi destule și nu eșea niciodată pe stradă. “ 

Lehliu mirat al spus: Așa e; vezi dumneata, să aibă omul 
o singură fată, bine păzită și să i-o fure și eu am patru fete, 
care umblă singure pe toate drumurile și nu le fură ni- 
meni. 

4 In timpul Tuptelor poliiice de pe la anii 189488 s 
întâmplat multe: altercaţii între jandarmi și public. Piinuţă 
„erea în capul trupei și a avuti o întâlnire cu Ionel Is- 
 voranu; din aceasta a rezultat că Isvoranu, crezându- -se in- 
sultat de Fănuţă îl a provocat la duel. Intâlnirea: s'a hotă- 
rît să fie într'un pavilion ce ereafîn pădurea dela Băieasa. 

Erea iarna, un frig teribil. Initr'o dimineaţă, am mers 
cu toții la locul de întâlnire. Combatanţii au început să se 
desbrace, și Izvoreanu a scos şi cămhsa și flanela. Am in-: 
iervenit la martori să se lase flanelele. Arma era  sabia.. 
Combatanţii îşi au luat poziţia. Seninalul s'a dat, lupta a 
început. Izvoranu, năbădăios cum era, iar Fănuţă de o %0- 
șerie fenomenală. Izvoranu a simulat o lovitură pe stânga. 

) 

; 

e .
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Fă inuță s'a apărat prost şi îşi a descoperit pariea dreaptă, 

dând burta înainte: Izvoranu i-a dat lovitura şi i-a făcut o 

tăetură de 15 centimetri în. peretele abdominal, care, fiind 

destul de gras, tăetura nu a mers până la intestine. Pacea nu 

sa făcut pe teren. Fănuţă s'a vindecat fără consecințe. | 

- - Venind la putere alt partid, Fănuţăi,. care - devenise o- 

dios, îşi a dat demisia din armată. | 

Odată fără ocupaţie, Fănuţă s'a făcut regisor, al Operei, 

“A adus din străinătate artişti şi artiste, între care şi pe 

“Mantila, o prima-donnă absolută, de origină. spaniolă, o an- 

-daluză cam trecută, grăsulie şi durdulie, dar care, în schimb; 

:erea o mare cântăreaţă. a , 

Fănuţă a pierdut mulţi bani în această afaceute, în 

schimb, presupunea să caute alte compensații. ' 

' -De unde şi cum nu ştiu dar, prietenul meu Vioreanu a 

căzut la dragoste nebun de Mantila. . : 
Câte cheltueli cu toaletele a făcut el, prin câte baluri 

-a sărbătorit-o la el acasă, unde îmi făcea şi mie onoarea de 

“mă invita. Mantila își a îndeplinit mg gajamentul și a ple- 

cat, iar Vioreanu s'a dus după ea la Madrid. | 

Întorcându-se î în țară, nu peste multă vreme, Vioreanu, 

crezându-se de prisos, şi-a tras. un glonte de revolver în 

gură ș și a rămas mort pe. loc.. 

sa 
ELENA "THEODORINI 

N 

1 

S'a stins un n luceafăr. A murit Elena Theodorini, a pie- 

rit o stea strălucitoare depe firmamentul României. Elena - 

Thcodorini, care a făcut fala scenei române, ea carea purtat 

reputaţia muzicală a “neamului în cele cinci continente, s'a 

„ slins în mizerie. Era un timp, când Theodorini a fost unica, 

-de ea se vorbea, ca de un mare eveniment. Fram întrun an 

la Milano, m'am. dus să văd renumitul teatru Scalla. ; . _ 

__- Directorul ne-a arătat tot inieriorul, a cântat: câteva 

note, ca să ne facă să auzim ecoul și, auzindu-ne vorbind, 

ne-a întrebat: —,Signori seno Rumeni? — „Si Signiore, am 
“xăspuns — a loro Signori conosce le due grande Cantatrice, 
la Signiora Theodorini e la belissima Darel6?” — „Si Sig-
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.nore tute le „due. sono Rumene”. Și aşa, din vorbă în vorbă, 
ne a povestit cum strălucitele noastre comipatrioate” făceau 
deliciul populaţiunei milaneze. 
„Să înțelege satisfacția, ce ne-a făcut, când am! auzit vor= 

bindu-se aşa de elogios de cele două fiice ale României. -. 
Şi una şi alta, aceste două stele ale teatrului, au, mers 

tot spre glorie, așa încât scenele lumei întregi şi- le dispu- 
tau. Theodorina a avut o carieră mai lungă, a ajuns cân- 
tătoarea răsfăţată a operei din Pariș iar la Madrid, era o a- 
devărată sărbătoare, când suavul vocei şi jocul de scenă al 
Eleriei Theodorini, apărea în faţa publicului. In America, 
cele mai mari orașe din toate republicile au avut fericirea 
de a auzi sublima voce a Elenei Theodorini. In toate operile 
 Theodorina era neîntrecută, dar când se anunţa că ea avea 
"să cânte în „Cavaleria rusticană“, „Tosca“ şi „Carmen“, era 
omor de om la ghișeul teatrului. |. 

Elena Theodorini a fost p mare cântăreață şi cu cât 
a fost de mare şi strălucitoare, cu atât finitul vieței sale a fost 
„aşa de trist încât să pare că nu măi încurajează pe altele a . 
se urca așaj de sus ca dânsa. | 

De altfel, dacă citim biografia celor mai mari artiste, 
vedem. că mai toate au terminat în mizerie. 

| La Paris, am văzut pe Elena cu mama sa. Aceasta din 
urmă, mi-a spus atunci, că Elena sta bine, bine de tot, avea 
depus la „Creditul Lyonez“ un milion -franei, avea şi biju- 
terii- de opt sute de mii, deşi era pe la începutul carierei 

„sale. Mai târziu, ea a căzut în cursa unui escroc care, sub 
cuvânt că au să se îmbogăţească, i-a mâncat totul, în plan-. 
tațiunea de cafea Și bumbac din America și Africa. 

Theodorina s'a dus și cum de mult nu se mai vorbea de 

p.
 

ea, numele ei, care atâta a răsunat pe tot globul, sia dus pare 
pentru totdeauna din mintea.-tuturor. 
| Aceasta este soarta ce așteaptă pe mulți oameni, ori cât 
ar fi strălucit în viaţă. 

Pentru că pomenirăm şi numele încântătoarei Darele, 
trebue să arăt cum este de mirare că această femee, de o 
frumuseţe sclipitoare, o cântăreaţă de prima forţă, să dis- 
„pară ea așa de repede după:scena teatrului. Dacă este a-: 
.devărat ce se spune, cum că Darelâ a trăit aici în Bucureşti. 
într'o mizerie lucie, este a te întrista de finitul ce poate „HI rie luci 

2 
.-
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A 

să aibă o femeie. care. a încântat lumea, prin frumusețea i 

'cea mai dulce voce a ei. ; aa 

Acum că” vorbii puţin de Elena Theodorini, să vedem 

de unde a venit pe lume, cum a început carieră, cine: au: 

lost părinţii ei. 
:- Im Craiova trăia familia. Stavrescu. Se spuriea că era de: 

origină greacă sau macedoneană. Tatăl și mama, (nu _i- am 

cunoscut) aveau patru copii: un băiat, Georges, care a în- 

vățat medicina şi, fiind în armată, a avansat până la gradul 

de medic-colonel, era un om foarte cum se cade, el a ter- 

minat studiile pa Paris, a fost un medic de valoare şi a mu- 

rii încă tânăr, de o boală de inimă. Doctorul Stavrescu,. din 

prima căsătorie, a avut doui copii, un băiat care-a fost doc- 

tor în medicină; el avea una din situaţii-e cele mai bune în 

corpul inedical el a murit anii trecuţi, tot de o boală de 

inimă şi cu mult mai tânăr ca tatăl lui. George Stavres- 

cu a âvut şi o fată care, de tânără, rămânând orfană de ma- 

mă, a fost în institutul călugărijelor „Notre: Dame dg Sion“ 

din Galaţi, care a fost ademenită şi a intrat în congregaţie, 

irecând la religia catolică. Mi s'a spus odată. că ea a fost 

trimisă între mișionare în Exremul Orient... | 

Intre copii Stavrescu din! Craiova au fost şi trei fete, ca- 

re toate au intrat în teatrul din Craiova. Toate erau de. o 

frumusețe rară şi aveau talent de a fi artiste de teatru (nu 

ştiu dacă părinţii lor aveau legături cu teatrul). . 

„Pe fiica cea mai în etate nu am cunbscut- 0; că cama mu- 

rit de timpuriu. : 

A doua soră a fost Raluca carg a strălucit pe scena Tea- 

trului Naţional din Bucureşti prin frumuseţea ei antică şi 

prin minunatul ei talent dramatic. A treia a fost frumoasa 

Maria, mai puţin talentată dar care în: schimb a dat artei 

teatrale pe Elena Theodorini. - ” 

fost mult timp copilul răsfățat al scenelor din București și 

din Iași. | 

Viaţa actorilor, cel puțin. altă dată, se putea compara cu 

viața ţiganilor din șatră. Cum aceștia din urmă trăesc în 

promiscuitate între ei și să văd şi îmbrăcaţi. şi desbrăcaţi, tot 

' aşa şi actorii prin culise se văd î în toate situaţiile şi adesea 

în toată goliciunea așa încât senzaţiunile îi îndeamnă să 

Cea dintiiu soră ne-a lăsat pe Aristiţa Romanescu, care a
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trăiască în prea mare intimitate şi să încurcă şi să descurcă: 
între ei, foarte des, fără ca aceasta să facă prea multă im- 
presie, nici asupra lor, nici asupra societăţei, de unde sq văd . 

cazuri de legături amoroase aşa de dese şi fără ca aceasta. 
să producă vre-o neplăcere între actori. Fi îşi schimbă par- 
tenerii ca şi cum ar schimba căciulile; ei consideră aceasta 
ca ceva natural, rămânând toţi buni prieteni.” 

Tinerii, cu talent ori fără talent, intră în carieră, în tea- 

tru. pentru că acolo găsesc femei emancipate, inteligente : şi: 
frumoase. Tinerile pentru a se emancipa eczibând frumuse- 

ţea, și corpul, în diverse poziţii grațioase, ca să atragă ve- 

derea. amatorilor de cârne vie iar moștenitorii de averi, 
îmbogăţiții de. războiu, bancherii, negustorii cari iau zece: 

- piei de pe un. client, funcționarii, cari achită rentă şi cu- 
poanele. de câte trei ori, escrocii şi. toţi Dâmbovicenii, se în- 
trec care mai de care, să le dea auitomâbile; petreceri la alde 
Capşa, Chateaubriand şi voia juri în străinătate. Viaţă dintre 
cele mai plăcute. pp 

- Aşa s'a-petrecut și cu 'cele trei surori Stavrescu. Cea 
_ mare:s'a 'amorezat pe "scenă de Costache Demetriad ) şi a 
avut pe Aristiţa: . - y | 

Raluca a făcut şi ea ca toate; sa , amorezat, tot pe scenă, 
cu Ion Vlădicescu, un; comic de prima forță, ea a âvut un 

„băiat și o fată, e i eul ! , 1 4 

Ei sau cununat. Tata Ion, cum îi ziceau, prietenii,. nu a 
părăsit scena de cât bătrân, infirni şi a murit şi el în mi- 

zerie, ca să termine ca toți colegii săi. Frumoasa şi talen- 
tata“ Raluca, î își a terminat viața. plină 'de suferință şi aină- 
răciuni, la fiica sa d-na Mari ia Dimitriu de la Focşani. 

Cum s'a născut Elena? Mama sa,. Maria Ştavrescu, era 
una dintre artistele cu vază la teatrul din Criiiova. In tea- 
rul dela, Iași, între actori .să afla Theodorini, se spunea că 
el se însurase tot pe scenă, cu o artistă valoroasă, dacă me- 
moria nu mă înșeală, născută Liciu, altă familie de artiști. 
Odată să reprezinta o piesă în care bărbaitul cu nevasta se 
certau şi din ceartă ajunsese la divorț, care sa jude- 
cat şi hotărât de pe scenă. Theodorini a luai aceasta: drept 
re calitate, s'a considerat ca divorțat, a şi părăsit Iaşul şi a 

  

Za 

5 Dematriad s sa sinucis, aruncându-se în Dâmboviţa, tocmai pe la 
Vacăreşti, ! 

rr - îi
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fost angajat la teatrul din Craiova ; acolo a cunoscut pe par- 

tenera Maria Stavrescu și, afacerea; a fost gata: Et cu Alaria 

Sau cununat şi au avut două fete, dintre care cea mai mare 

d fost strălucitoarea Elena. A doua fată a avut mai puţin ta- 

lent şi mai puţin noroc şi cred că trăeşte, împreună cu vata 

sa, Maria Dimitriu, Aa ” 

| 'Theodorini, mai mult urât ca figură, era ca un Dox. 

'şi,din întâmplare, Elena a moştenit urâţeniai lui. Dacă ea ar 

fi apucat din frumuseţea mamei sale, prin frumuseţea şi ma- 

rele ei talent muzical ar. fi înebunit o lume întreagă. ă 

“Theodorini a terminat și el printr'o paralizie generală. 

. 
f 

. 

. Ş13 | 

BAILE BUZIAŞ 

Intre multele şi bogatele localităţi ale frumosului Ba- 

nat sunt şi apele minerale din comuna Buziaş. Localitatea se 

află în vârful unui unghiu' de cale ferată, format din, două 

linii: Una plecând dela Lugoj și alta de la Timişoara. 

Am vizitat această localitate anii trecuţi, rămânând en- 

tuziasmat de frumuseţea sa, precum și de bogăţia isvoarelor 

şi de importanta acţiune terapeutică a apelor. . | 

Voi da, pe scurt, ceea ce ant putut alla asupra datelor 

“mai recente din istoricul acestei staţiuni. 

Toată proprietatea a fost cumpărată de D-l Iacob Mu- 

schong, un mare şi bogat industriaș, care a depus o activitale 

stăruitoare pentru propășirea băilor. : , | 

Comuna Buziaş este așezată într'o regiune de câmp; 

înconjurată de dealuri puţin accentuate şi cari prin varia- 

jiunea lor, contribue la pitorescul locatităţii. Băile Il din: 

prejur au păduri întinse de stejari şi brad. Sondele pen-. - 

_tru pomparea apelor. sunt situate în imensul pare al băilor. 

Apele sunt: unele feruginoase, excelente pentru vindeca- 

rea anemiei; altele bogate în acid carbonic, cu reputaţiune 

justificată în bolile de inimă, tratamentul arterio-sclerosă, 

obezitate, etc. a . 

" Apele feruginoase şi alcaline se beau cu paharul la
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pavilioanele speciale din pare, dimineaţa şi după amiază. 
Cele alcaline sunt plăcute de băut la masă, fie simple, fie 
cu vin. Cele carbonice forte se întrebuințează sub formă de 
băi. a ” | | a aq i 

Stabilimentul balnear este bine amenajat şi este condus 
cu o regularitate exemplară. Tot personalul este bine ins- 
truit, ordonat şi corect. In sala de aşteptare, în coridoare și 
cabine; toţi păstrează liniște: nimeni nu strigă, nu drăcu- 
eșie, nu înjură. Băieșii nu fac matrapazlâcuri; fiecare sufe- 
rind își aşteaptă rândul indicat de numărul de ordine, căpă- 
tat la cumpărarea biletului de. bae; concesiuni şi smecherii 
au se fac; fiecare, bogat ori sărac, trece la rând (ca la moară). 
Preţul băilor este relativ, moderat. | . - 

„In timpul cât băile funcţionează, apa pompată trece la 
o uzină specială, unde se face extragerea accidului carbonic, 
care se înmagazinează în tuburi speciale de fontă şi-se ex- 

“ pediază în diferite direcţiuni în interiorul țărei, 
__ Ca locuinţe pentru vizitatori sunt: trei hoteluri şi mai 
multe vile ale direcţiunei băilor, numeroase vile particu- 
lare, şi un- sanatoriu al C. F..R,, sanatoriul domeniilor şi 
sanatoriul militar. Toate aceste sunt binişor miobilate şi cu- 
rat întreţinute. | , pi 

Alimentaţiunea este asigurată prin mai multe restau- 
vante de toate categoriile; nu prea exagerate în „raport 
cu celelalte staţiuni balneare; ba încă se: poate spune că 
hrăpitorii — unii îi numesc tâlhari —. (restauratori şi chel- 
neri), n'au pătruns până aci sau cel puţin anii trecuţi nu se 
pripăşiseră încă. SR E A 

„Felul bucatelor în.unele restaurante, mi s'a părut că 
n'ar fi potrivit cu cerințele dieteticei moderne... Cred că 
domnii medici din localitate vor impune resturatorilor ca să 
prepare zilnic un regim alimentar, potrivit cu tratamentul 
şi cu boala — în special bolile de inimă: Dispoziţiunile aces- 
tea ar trebui să se execute riguros. | 

Peniru distracțiunea vizitatorilor sunt: o cafenea, o co- 
fetărie, o bibliotecă cu sală de lectură, sală de dans, sală 
de concert. salon de muzică, cinematograf. _ 

Plimbările se pot face în parcurile imense, cu planta- 
"-țiuni de diferite. esențe, cu alee frumoase, bine niăturate și 
udate la timp. i o II A: 

Corpul medical, este reprezentat de -mai mulţi medici,
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printre cari, constat cu deosebită satisfacţiune, se remarcă 
d-l dr. Doljan; fostul nostru elev, care face onoare Facul- 
tăţii de medicină din Bucureşti. 

| D. dr. Doljan s'a specializat î în străintitate în diagnos- 
ticul şi tratamentul bolilor de inimă şi aortă, ceea ce e de 
mare utilitate pentru bolnavii ce se due să se curarisească . 
la băile Buziaş. a 

| Aflasem că d. dr. Doljan simțind lipsa unui i local pro- 
priu pentru îngrijireă ştiinţifică. a bolilor de inimă, avea 
intenţiunea să construiască în localitate un sanatoriu spe- 
cial destinat acestui scop. Dacă a realizat, ori nu, acest de- 
ziderat unanim, nu ştiu. Faptul ar dovedi că Doctorul Dol- 
jan pune interes pentru bolnavi, de oare. ce ar putea, în sa- 
natoriu, pe lângă îngrijirile d-sale competinte, să dea aces- 
tora şi o alimentaţie higienică, ceea ce este esenţial, pentru 
afecțiunile aparatului circulator. | - 

Afară de d. doctor Doljan mai sunt d. dr. Iliescu, spe- 

-cializat la Londra, în studiul şi tratamentul aparatului cir- 

-culator sanguin, precum și  simpaticul d. dr. Constantiniu, 
asemenea un specialist în ăfecţiunile cordului și arteriilor. 

Calitatea acestor ape, atât de încărcate în acid carbo- 

nic, va îndemna de sigur pe sulerinzii de cord, să renunțe 
a mai merge în străinătate, la depărtări prea mari, mai ales 
în timpurile acestea, cu dificultăţi de călătorie şi cu dife- 
renţe de valută. Aci. la noi în ţară, la Buziaşul nostru, se 
;găsesc de toate şi în condițiuni destul de bune. Unde mai 
„pui că eşti în țara ta, deci te duci şi fără paşaport. - 

$ 14 

TEZAURUL DELA PIETROASA | 

_ 'Cum-a fost furată de Pantazescu, „Cloșca cu pui” . 
k 

L. — Din isprăvile lui Pantazescu 

Intâmplarea a făcut, ca zilele trecute, să văd o lucrare 

“foarte importantă, care, între 'alte obiecte antica, făcea o 
descriere foarte âmănunţită despre această operă de artă 
antică, găsită la noi, în districtul Buzău, în. localitatea Pie- 
“troasa, pe care > viipogatul Alexandru Odobescu â descris-o 

16
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şi a făcut și: un album, care a scos în evidenţă valoarea -in- 
” trinsecă a acestui'obieci, unică, în felul lui, de o valoare ce 
nu S'a putut determina.: Cu ocazia războiului trecut, renu- 

mitul tezaur, a fost trimis la Moscova pentru mai multă si- 
guranţă, împreună cu tezaurui Statului și cu averi imense 

ale particularilor, — şi toate pierdute, poate pentru iotdea- 
-una. Cu ocazia aceasta, nu voesc a face istoricul complect, 
voesce a povesti numai o parte din cele ce s'au petrecut, cu 
furarea din muzeul nostru, instalat în etajul “de josal Uni- 
versităței. După câte îmi reamintesc, am mai scris despre 
acel furtișag, dar nu mai ştiu sigur, dacă s'a publicat în vree 
un jurnal, sau dacă ceea ce am scris atunci, a rămas numai 
în minţile mele şi li s'a pierdut urma. Dorinţa mea este nu- 
mai să reîaprospătez, pentru aceia cari au putut să ştie pe- 

ripeţiile acestui furt și pentru tinerimea care nu a fost pe 
atunci și care trebuie să știe ce tezaur unic şi important: a 
pierdut ţara noastră. ; 

Cum spusei mai sus, tezaurul era în muzeul Univozsi- 
„tăţei și închis într'un dulap de sticlă, anume făcut pentru 
ca să poată fi văzute toate bucăţile cari îl compuneau. Era 
în anut 1885—1886 iarna, în zilele Crăciunului, o furtună 
cu viscol puternic. Pungașul Pantazescu, un tânăr foarte 
simpatic, foarte inteligent, deştept și chiar cu un grad de 
instrucţie îndestul de apreciat. El; se pare că era dedat la 
ocupaţia de a fura, dar nimeni nu-l bănuia încă. 

Locuia în strada Italiană, îndată după ce treci strada 
Vasile Lascăr (atunci strada Teilor). 

Pantazescu și-a aranjat planul cum să fure Cloşca. In- 
Hrările și culoarele din jurul muzeului erau păzite'de sol- 
daţi; el ca să pătrundă direct, nu putea să intre pe acolo 

„şi a irebuit să-și facă drum prin etajul de sus. Pentru a 
reuşi, a luat cu dânsul o frânghie, un sfredel, şi un ferăs- 
trău: de mână, a intrat ziua în interiorul clăidirei; sa ascuns 
să nu fie văzut de păzitori. şi, în puterea noplii. furtuna 
fiind foarie violentă și zgomotoasă, el a lucrat fără. să fie 

„auzit de nimeni, a găurit scândurile cu sfredelul pe unde a 
introdus ferăstrăul și-a făcut loc pe unde putea el să intre, 
a legat tn capăt al frânghiei sus şi s'a scoborât pe ea în jos 
până în camera unde' era tezaurul, a spart geamul, toate 

„ui 
d
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bucăţile le-a pus în niște pantaloni, pe care îi avea cu el 

pregătiţi şi s'a urcat pe frânghie şi a plecat. 

“4 Pe bulevard, viscol puternic, nu a fost nimic, dar din 

întâmplare, o parte a pantalonilor s'a -deslegat şi câteva 

piese au căzut în zăpadă. A doua zi, aşa mi 'se pare, sa gă- 

sit o brățară. Toate autorităţile şi poliţia-au început cerce- - 

tările; şi în cele din urmă, le-a descoperit. E] mai era cău- 

tat şi pentru un alt furt, foarte îndrăzneţ săvârşit la profe- 

- sorul oculist Doctor Vasile Vlădescu., Parte din tezaur o 

_ Yânduse la un ciasornicar-bijutier din Gura Pieței, Calea 

SŞerban-Vodă pe care o topise. e E 

- Ţustiţia i-a condamnăt.la închisoare, şi pe hoţ, şi pe 

"complice. SR a a 

IL. —- Cum a furat Pantazescu dela Doctorul Vlădescu 

« Adevărul este, că Pantazescu nu s'a 'dus la Vlădescu 

de-a: dreptul cu interiţia. să fure, ci ca să scape de o urmă- 

rire, el!a sărit peste un'zid, s'a ascuns şi i-a prins bine. .. 

Pantazescu urmărea de mai mult casă jefuiască odoa- 

rele din biserica pensionatului de călugăriţe din strada Pi- 

tar-Moşu. Intr'una din zile, pe seară, sa strecurat pe furiş | 

în grădina pensionatului, unde este şi biserica, s'a . ascuns 

întrun boschet de flori şi “acolo, culcat, aștepta să se poto- 

Hească toată lumea.'Pe la.ora opt, un servitor a! pensionulii 

şi cu sacâgiul institutului, până 'să închidă porţile, însoţiţi 

de un câine, se vede după obiceiul şcoalei, au făcut: o: revi- 

zie prin grădină; câinele a simţit că-era cineva străin, a în- 

ceput să latre și căutând, a dat de pungâș, ascuns între flori. 

Cei doui oameni lau şi înhăţat; servitorul la dat sacagiu- 

lui să-l ţină ca să'mai 'caute el prin grădină, presupunând 

că erau mai mulți. Pantazescu, pungaș deştept, a dat un 

pumn peste nas sacagiului. care l-a ameţit, și el a croit-o la 

fugă către fundul grădinei, unde văzuse că era zid pe catre. 

"WI -putea sări: cu înlesnire. Câinele sa luat după el şi pe 

"când pungaşul, era pe zid, câinele l-a apucat de pulpană şi a 

rămas cu un petec mare în gură. Pantazescu trecând în 

purte'la Vlădescu a intrat pe un coridor unde să se ascundă, 

“acolo a văzut în tavan o uşe și rezămat de zid 0 perie cu 

coada lungă; el nu a pierdut timp, a scos legătura de la gât,
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a legat bastonul în cruce de perie, Pa agăţat de gura podu- 
lui, s'a urcat și a tras după el și peria. Sala de mâncare a- 
vea ușa în acel coridor şi fiind întunecoasă, se lumina prin 
luminător cu geamuri şi din pod se vedea tot ce se petrecea 

a. masă. Vlădescu cu familia şi un .frate au venit la masă, 
au mâncat și Pantazescu îi privea din pod şi înghițea în sec. 
el a observat de acolo unde se puneau rămăşiţele. 

*. Mai târziu, când a crezut el că toţi s'au culcat, s'a 'cobo- 
cât tot așa cum se urcase și pentru că îi era foame, a intrat 

“în sala de mâncare, a aprins. lampa de petroleu, a scos de: 
prin dulapuri şi cutii tot ce a găsit; a fost şi de băut şi s! a 
ospătat ca și cum ar fi. fost la el acasă. In antreul mare ar- 
dea o lampă, nevasta lui Vlădescu aveă; copil mic care plân-. 
gea şi nu o lăsa să doarmă. A. Vlădescu, fratele mai mare, 

dormea într'o cameră în partea opusă a antreului. Pante-. 
zescu fără să se jeneze, a plecat în inspecţie, a intrat mai: 
întâi la A. Vlădescu, căci era în drumul lui, acesta dormea,. 
hoţul a deschis un dulap, a luat haine bune, a luat după ma- 
sa de noapte ciasornicul şi punga cu bani; Doamna, care nw 
dormea auzea zgomot şi când pungaşul a trecut prin antreu 
către 'salon, ea a văzut şi a strigat pe bărbatul ci, spunân- 
du-i că umblă cineva prin antreu, Vlădescu somnoros a: 
zis să-l.lase în ” pace, pentru că nu. putea fi altul de cât frâ: 
te'e lui. În timpul acela sergenţii umblau pe stradă Și flue-- 
vâu continuu. i 

Pantazescu a aprins lampa şi în salon, s'a îmbrăcat cu. 
haine bune; și pentru că sgomotul. pe stradă nu se potolise, 
a deschis un album şi s'a uitat la fotografii până ce a crezut: 
că nu mai era nimeni, a deschis o fereastră din spre curte, a: 
sărit, a eșit pe poartă învârtind bastonul, In stradă a întâl: 

„ nit un sergent: și la întrebat ce se întâmplase de tot fluerau. 
Sergentul i-a spus că un pungaş care voise să fure la călu- 
gărite, este ascuns aci și el păzeşte să-l prindă când va eşi.. 

Pantazescu i-a spus: Ascultă 'măi sergent, să, păzeşti bi-. 
ne că pungaşii sunt oamenii dracului, scapă printre degete,. 
vezi tu, eu, bunăoară ca eu, așa și ei vin, vorbeţe cu tine. 
“îşi iau seară bună. pleacă și tu îl crezi om cinstit. Fi, 
domnule, îl am eu aci bine asigurat, căci nu are pe unde să: 
fugă şi îl iau ca din strachină. Noroc să îți dea Dumnezeu: 
şi bună seara! — Bună seara, domnișorule, -
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La mânăstirea Cozia! din judeţul Vâlcea se transtor- 

mase totul întrun: penitenciar şi A Ministerul de justiţie luase 

dispoziţii ca Pantazescu să-şi expieze vina în: fostul locaş 

sfânt construit în timpul domniei: lui Mircea - cel.bătrân. 

Cum am spus la: început, că Pantazescu, era -și inteligent, 

“instruit şi şiret de nu avea perecbe, el povestea minciuni 

din viaţa lui așa încât îl credea lumea că prin furtișaguri 

udunăse multe comori, pe care le îngropase în diferite lo- 

"curi şi cu semne. sigure ca să nu le uite rostul; unul dinire 

ici niai creduli a fost și directorul închisorei, şi ca să poată 

obține de la Pantazescu toate secretele şi pentrucă avea şi 

"trebuinţă de un om deştept, care să-l ajute în ținerea ordi. 

nei în cancelarie,'l'a atașat pe pungaş, ba încă și pentru mai 

mare: siguranță, a permis 'mai multă libertate nevestei sale, . 

crezând că prin acest mijloc, hoţul îi va încredința mai si- 

gur locurile şi semnele unde erau îngropate comorile lui. 

Când directorul: s'a crezut sigur că avea în mână toate co. 

„morile, a luat hotărârea'ca desgroparea să se facă numai cu 
mevasta: lui, şi să nu meargă însoţită de Pantazescu, iar el 

să-l răpună, ca să nu mai ştie nimic. Pentru executarea cri- 

mei, directorul a făcut pe Pantazescu să creadă că îi înles- 

nea evadarea, Pe deoparte: direcțorul-a indicat lui -Panta- 

zescu ca“să sară pe o fereastră, pe unde spunea el că asi- 

gurase ca pe acolo să nu fie santinelă; pe de altă parte, a 
spus şefului postului de soldaţi, că prin spionii lui, dintre 

deţinuţi, era. informat. că -Pantazescu 'hotărâse-:să' evadeze. 
prin acea fereastră; aşa a și fost. Pantazescu sigur de,eva- 

dare, soldatul a fost pus să păzească fereastra şi când ho- 

“ul a sărit, soldatul i-a trimis-un glonte și l-a omorât pe 
loc. Autorităţile au .fost înștiințate, anchetă, cercetări, ş Şi ce 
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s'o mai fi făcut, nu știu. | ăi CR 

„In acelaș an, în luna Mai, s'a prezentat la serviciul meu, 
la spitalul Colțea, o doamnă 'de vârstă ca 50-40 ani, destul 
de gentilă, pentru a fi putut întoarce capul lui Pantazescu, 
ca el să o încânte cu minciunile că- avea comori îngropate. 
Doamna.avea nevoe de operaţie foarte serioasă, în urma 
căreia a stăt în spital 5-4 săptămâni. Peste trei luni am pri- 

bi
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nit dela parchetul de Ilfov:o adresă, prin care îmi cerea 
să-i comunic în ce timp a fost în serviciu, acea doamnă, 
Când am căutat în hârtiile spitalului, s'a găsit cum, că fuse- 

„se la trei date diferite şi aşa am răspuns parchetului. Cum 
va fi terminată această tragedie nu ştiu, pentru că:cum, nti 

- +nă privea, m'am desinteresat cu desăvârşire de ea. . : 

i. s 15 

'CUM ŞTIE c O FEMEE SA. ŞI RASPLATEASCA AMAN pu 
i “Caterina II e a Rusiei i 

d... .. 
' 

Inainte de „vorbi de aventurile amoroase ale Catheri- 
-nei, cred i necesar a arăta'un mic crâmpei din istoria biogra- 
phică, în ce priveşte curica domnitoare a „Rusiei din înainte 
şi după Catherina. i Să - 
La ânul 1682 s'a suit pe tronul tuturor ruși'or, Petru 
l-u, cel mare, el sa însurat cu o balerină, dănțuitoare. 'de 

„teatru, de origină “germană, pe care'a botezat-t în religia: 
orthodoxă şi îi a dat numele de Catherina |. Aceasta este 
renumita Catherina; care, în bătălia dela Stănilești, când . 
Turcii bătură armata rusă și era să ia pe Petru Liu prizo- 
nier, Cathetrina, s'a dus în cortul marelui Vizir şi i-a adus 
bani mulţi şi alte bogății, ş şi atunci Paşa, a făcut scăpat pe 
Petru cel Mare. Petru a avut două fete ; pe una a „măritat-u 
cu prinţul Holstein, n doua a fost Elisabeta 1 care, după 
moartea lui. Petru ÎI, s'a proclamat Impărăteasă, sub nume- 
Je de Flisabetha. | 

“După moartea lui Petru I a fost proclamăt împărat ne-- 
| potul lui Petru II. Acesta neavând copii; "după :moartea lui, 
Sa proclamat împărăteasă ' Elisabetha a doua fiică a lui Pe- 
“tru Î, sub numele de Elisabetha I, Impărăteasa ș şi autocrata 
tuturor Rusiilor. a 

Elisabetha, ne având copii, a luat pe un nepot, fiul su- 

'rorei sale, Principesa de Holstein, l-a botezat în religia or- 
todoxă dându-i numele de Petru și l-a învestit cu rangul de 
mare duce moştenitor al tronului, iar pe copilul care tre- 
buia să devină Ivan al III-lea, l-a părăsit într'o închisoare 
împreună cu părinții lui, unde şi-au sfârșit zilele. .
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Petru de Holstein se cunoștea din copilărie cu Sophia, 

din familia de Anhalt Zerbst, cu care Impărăteasa Elisabetha 

a hotărit să-l însoare pe "Petru. După .qe sau. terminat 

ioate tratativele, s'a obținut şi consimţimântul regelui kre- 

„deric al Il al Prusiei, a dus pe Sophia la. Petersburg, o bo- 

tezat-o în religia ortodoxă, dându-i numele de Catherina 

Alexiewna, şi s'a decis să se facă cununia la o dată fixă. 

La 21 August 1744 se auzea sunetul clopotelor Îa Cathe- 

drala Notre Dame: de Cazan, care anunțau marele eveni- 

ment al căsătoriei marelui Duce Petre Alexiew cu marea 

Ducesă Catherina Alexiewna. 

Marele Duce Petru, german de origină, va fi fost el de 

caracter potolit în Holstein, dar, odată venit în Rusia, a fost 

copilul răsfăjat al mătuşei sale, Impărăteasa Elisabetha, sa 

unit cu toată tinerimea vicioasă din artistocraţia Rusă, s'a 

dat la beţie şi la tot felul de orgii şi a devenit loarte vicios. . . 

Din naşterea lui, Petru a fost de o urâţenie fenomenală în | 

“cât toţi îl comparau cu maimuţele din colecţia de animale 

a lui Frederic al 1] (cel mare). După ce el cra aşa de urât su 
îmbolnăvit de variolă (vărsatul, bubatul cel" mare) care la 

desfigurat prin cicatricele de pe faţă şi a stricat şi un. ochiu 
aşa încât devenise de nesuferit. Pe lângă toate acestea Pe- 
tre mai avea și un defect din naştere, avea phimosă şi a-. 
ceasta — pe lângă neplăcerea ce cauza femeilor, îl făcea 

și impropriu pentru raporturi sexvale şi peniru concepțiu- 

ne, așa încât, în noaptea nunței, cu toate că a fost gătit ca 

- ginere numai în dantele și pietre scumpe, fiind şi beat, îru-. 
moasa Catherină, în etate numai de cincisprezece ani, a ră- 
mas încă şapte ani tot așa de inocentă cum a fost când a 
culcat-o alături de monstrul său bărbat... e 

Petru părăsea pe Catherina pentru a. petrece în beţii şi 
orgii în compania ducilor și femeilor desmăţate şi, când se 
ducea acasă, noaptea, era: erobian şi maltrata pe Catherina, 

o bătea şi săptămâni nu da pe la dânsa. Toată lumea era 
îngrijâtă că nu vor avea un moştenitor. Impărăteasa Elisa- 

betha era acuzată că refuza datoriile de femee către bărbatul 
ei şi îşi punea toate stăruințele să o convingă. Au trecut 

şapte ani şi Caiherina a rămas tot castă ca o călugăriţă. 
Intre tinerii cari aveau relaţii cu familia imperială; au. . 

fost doui mai intimi, Leon Naryşekin și Georges Soltykow: 
+
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acesta din urmă, nepot al Elisabethei, era de o frumuseţe 

răpitoare, așa încât Petru îl prefera mai mult de dât pe 
„ “Catherina. Pentru prima oară Catherina a, făcut legătură 

„ amoroasă, și, din această dragoste cu Soltykow, ea a rămas 

gravidă şi a născut pe Paul. | | 
Și Imipărăteasa Elisabetha şi Petru au văzut apucătu- 

rile amoroase ale Catherinei. nu voiau să recunoască copi- 
lul și urzeau toate intrigile contra Catherinei, așa că Eli- 
sabetha o ameninţa cu isgonirea în Germania, iar Petru, a- 
morezat de una dintre damele de onoare a!e Împărătesei, şi 

care lua parte la orgiile lui, se înțeleseră amândoi, ca Petru 
să surghiuneze pe Catherina şi să se căsătorească î împreună, 
ca să fie dânsa viitoarea Impărăteașă. 

De aci în colo Catherina a dat druziul amorului şi a 
schimbat aşa de mulţi amanți, încât s'a dus pomina de ea 
de popă. tuns şi istoria o consideră ca prima dintre toate re- 
ginele amoroase și i s'a dat numele de Semiramisa nordului, 
pentru că, a considerat-o tot așa de rezistentă ca şi pe Se- 
miramisa mitologică. . | 

| După moartea Împărătesei Elisabetha, marele duce Pe- 
tru s'a proclamat, sub numele de Petru II] Iapărat. şi auto- 

"erat al tuturor Rusiilor. . A | 
Catherina cu toţi favoriţii ei au început să conspire 

contra Împăratului și, ajutată de cei trei fraţi Orlow, în 
trunte cu 'cei mai preferaţi şi mai îndrăsneţi,. George, sa 
pus în fruntea armatei, şi a plecat către Peterhof ca să ares- 
teze şi să detroneze pe "Petru III, pe care La închis  într'o 
fortăreață unde a trimis oameni credincioși de au asasinat. 
Pe când mergea către .Peterhof, un tânăr ofițer abia avaa- 
sat din sergent, a văzut pe Catherina că nu. avea dragon la! 
sabie, a luat pe al lui şi l-a pus la sabia ei. Catherina l-a re- 
“marcat şi nu l-a uitat. Acesta a fost Potemkin, mai târziu 
cel mai favorit și mai favorizat dintre toți amanţii ei. 

După detronarea lui Petru III, Catherina sa proclamat 
Impărăteasă şi autocrată a tuturor Rusiilor, de Moscovia, de 

| Kiowia, Wiladomeria, Nowgorodia, Tzarină a Cazanului, 

Tzarină a Astrahanului, Tzarină a Siberiei, Tzarină a Ker-. 
sonului și a Tauridiei, Doamna de Plescaw și mare Ducesă 
de Smolensko, Ducesă de Estonia, Livonia, Korelia, Tweria, 
Ingria, Permia, şi alte țări, doamnă şi mare Ducesă de Now-
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gorodia, de Interiorul Czerinigovei, de Resonia, de Podo-. 

lezk, de Bostonia, de FEroslawia4 de Bâlia. de Udoria, de 

Abdaria, de: Kondinia, de Wileskia, de 'Mistisislavia, dom- 

nitoare a tuturor ţărilor de Nord, Doamna de Iweria, Prin- 

țesă creditară și suverană a ţărilor de Chartilinia şi Geor- 

gia, ca şi de Kabardinia şi a Prinţilor de Cirkasia, de Gons- 

“kia şi de multe altele. | - i 

Până la finele vieţei sale, Catherina se dichisea, se 

sulimenca ca să placă amanţilor. Zunbow al fost cei din urmă 

şi, până a murit, amantul favorit. Catherina a avut atâția a- 

manţi în cât istoria nu a putut înregistra de cât un număr 

foarte mic şi dintre cei mai cunoscuţi. Ea îi schimba aşa: | 

- des în cât li se pierdea urma. Catherina îi alegea pe sprân- - 

ceană şi prefera pe -aceia cari i se recomandau ca mai fa- 
. . . o ! ._. . - . ev 

vorizaţi anatomiceşte, ea nu căuta nici starea socială, nici 

_starea culturală a umanţilor. ; era destul să fie prezentabil 

ca figură, ca vigoare corporală şi recunoscuți ca favorizați: 

excepțional anatomiceşte. 

In cele din urmă, Potemkin care cunoştea gustul special 

al Catherinei, căuta prin influenţa lui şi prin toate mijloa- 

"cele să-i procure, tot ce era mai extrordinar, pentru a satis-. 

face gusturile. erotice ale aceste împărătese, care a ținut re-. 

cordul în arta amorului. Nici Cleopatra a Egiptului, nici. 

Lucrezzia Borgia, nu au putut ţine cu dânsa. Catherina a. 

fost atât de dominată de senzațiile erotice, în cât ea ar fi 

fost foarte fericită dacă ar fi putut avea întotdeauna un băr- 

bai lipit de pântecele ei, întocmai ca şi Hoematomul, parasi-. 

tul sângelui, unde femela poartă în permanenţă pe bărbatul 

ei înirun:;mic şențuleţ pe pântece, și când te gândești că. 

această femee a fost nemţoaică !... | o 

Historiografii spun că, Catherina II, avait horeure de 

vid. Când i se prezenta un candidat î! întreba : Balşoi ? . 

Zdaroi ? Când, câte unul nu era așa cum își închipuia, ca 

îi striga : Paşolţi, na Sibir, iatioiu maico şi nenorocitul 

era îndată pornit, să populeze Siberia. 

In cartea, în două volume, despre viața Catherinei îl, 

' tipărită la Paris în 1797, la finele v. II, găsim lista următoa- 

re, numai de o parte dintre amanţii ei, așa cum au. fost: 

recompensaţi pentru devotămentul lor amoros.
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_. Lista amanților Catherinei II 

Ruble 
"Cei trei fraţi Orlow 40.000 țărani (mujici, robi) 

şi pământ . . . RR „ 17.000.000 
-  Wisenski, pentru două luni de favoare , „300.000 

„ Weasielikow, un sublocotenen. de. “gardă, 
pentru trei luni de amor i sa daț : „O moşie cu. 

„7000 mujici, evaluată PD 600.000 
Bani . “. . A , , , „400.090 

Bijuterii . A Aa NR „60.000 
Vesselă 50.000 
Un palat mobilat - Aa „100.000 

„O pensiune rentă 20.000, aproape 200, 000 total 1.100.000 

i sa dai şi decorația Sf. Alexandru Newshi.. 
Potemkin a primiti în cei dintâi doui ani, apro- 

ximativ ..- „+ 9.000.000 
După aceea ela adunat bogății, imense în Polonia şi 

prin toată Rusia. EI avea un dulap plin cu aur, diamante şi 
bilete de bancă din Londra, Amsterdam, Veneţia, aşa că a- 
verea lui se socotea la suma de 50.000.000. Potemkin a avut 
toate decoraţiile din Rusia, cele mai mari din Prusia, din 
Suedia. din Polonia, Feld-Marechal, Comandant şef al tutu-. 
ror amatelor ruse; şef general al cavaleriei, mare amiral al 
flotelor din Marea Neagră din Marea de Azow, şi din Ma- 
“rea Caspică, senator și preşedinte al colegiului de războiu, 
guvernator general al Catherinoslawica şi al Tauridiei ; 
aghiotant general și Chambelan al Impărătesei ; Inspector 
general al tuturor armatelor ; colonel al gardei Preobagin- 
schi ; șef al corpului de gardă de cavalerie ; colonel al regi- 
meniului de chiurasieri care îi purta numele, al regimentu- - 
lui dragonilor din Petersburg, şi al grenadirilor din Cathe- 
rinoslaw, șef al tuturor atelierelor armatei şi al turnătorii- 
lor de tunuri, mare hatman al kazacilor, etc. 

La anul 1790, în războiul cu Turcii, după luarea cetă- - 
ței Ismail, Potemkin s'a întors la Petersburg, a fost primii 
de Catherina cu un fast extraordinar, la sărbătorit ca pe 
un mare învingător, i-a dăruit un palat care a costat şase 

sute de mii de ruble și un costum care a fost plătit cu două 
sute'mii ruble. Potemkin a dat şi el o sărbătoare cum nu se 
mai pomenise de când lumea, numai cheltuiala mesei lui
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.pe fiecare zi, costa până la opt sute de ruble ; numai fragile 
le plătea câte o rublă una. | 

Când a dat sărbători împărătești arunca. poporului ru- 
blele cu pumnii. 

Potemkin nu avea obiceiul să-și olittcască datoriile. El 
avea două semne cabalistice între el şi secretarul lui, Po- 
pow. Când venea un creditor să ceară plata, Potemkin, dacă 
vroia să plătească, arăta pumnul închis, iar când voia să 
nu plătească arăta palma lui Popow, asta însemna ca să 
trimită pe creditor în Siberia şi Popow îl şi da pe mâna a- 

„genţilor să îl pornească. 
Afară de acestea. câte şi câte avantaje va fi avut el, 

numai pentru că a fost' favoritul Catherinei. Istoria mai 
spune că Potemkin a avut atâtea favoruri de la Catherina, 
numai pentru că și el a fost cel mai favorizat de natură,- 
dintre toţi. amanţii ei. se dusese' pomina de calităţile lui, 
așa că alergau femeile şi fetele din toate părțile după el şi 
devenise spaima bărbaţilor și a părinţilor. Potemkin deve- 
nise un tiran și mergea până acolo că bătea chiar pe dofi- 
țeri până la generali, iar pe Catherina.o înjura, o mal- 
trata, o bătea și o numea : Catinca, Catușca, Matuşca, etc.. 
In schinib e! îi alegea amanţii așa cum ştia el că îi plăceau ei. 

Potemkin, eşit din popor, mujic, din soldat, mul- 
țumită “întâmplărei că Împărăteasa în capul armatei, pe 
când se ducea la Peterhof, ca să aresteze și să detroneze 
pe bărbatul ei. Petru III, să nu aibă dragon la sabie şi micul 
'ofiţer Potemkin să fie aproape şi să vadă această lipsă şi 
Catherina să îi mulțumească şi să.îl remarce că și el era 
frumos şi voinic, aşa cum îi plăceau ei bărbaţii, și l-a luat 
mai târziu de amant şi l'a ridicat la cele mai înalte grade de 
favoare, Va' făcut să fie cel mai important personagiu al 
Impărăţiei şi când te gândeşti că toate astea tot din întâm- 

.. plare,. natura îl înzestrase.cu un dar mare, aşa cum dorea 

Catherina. 
In războiul din 1791 cu Turcii, el se găsea la lași, în 

Moldova, suferea grozav de niște friguri, probabil, - inter- 
mitente palustre, de care suferea şi toată armata rusă, care 
se războia pe Valea Dunărei. 

Deasemenea, istoria spune, că după ce a a luat vutea, a. 

mâncat o şuncă, o gâscă, multe alte bucate şi a băut mult,
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"a plecat să se ducă la orașul Nicolaew, pe care el îl înfiin- 
țase. Insoţit de nepoatele lui, a: mers câteva leghe, i s'a fă- 
cut rău, şi sa așezat sub un arbore, unde a murit. Cada-- : 
vrul lui a fost dus la Iași, unde i s'a făcut autopsia, cre- 
zând că ar fi fost otrăvit; a fost îmbălsămat işi trimis: în 
Rusia, unde Catherina i-a făcut o înmormântare împără- 
tească și i-a construit un Mauzouleu, potrivit cu rangul lui : 
Potemkin a. murit la 15 Octombrie 1791,:la vârsta de 52 ani. 

Zawastowisk, pentru 18 luni de dragoste a 
primii pământ în Polonia, cu 2000 de țărani, în 
Ukraina cu 6000 „Şi în Rusia cu 1800, toate eva- 
luate Ia. . . . PI A „= + 1.000,000 

In bani 1.000.000 
In veselă . PD 50.000 

. Bijuterii AR PR „30.000 
O pensiune . . .  . e 2 400.000 

Total ruble . „2.480.000 

I s'a dat şi cordonul Vulturului alb al Poloniei. 
Zoritz, pentru un an de dragoste a primit 

cordonul sabiei din Suedia şi Vulturul alb din Po- 
_lonia, în valoare de  . . .,  „  . „500.000 

Una în Letonia . RI a „100.00Q | | 

O comandarie în Polonia, care îi da un venit | 

anual de . . , AR , , A 12.008 

In bani 7 500.000 
Bijuterii . .) ! 200.000 
Korsakow, pentru 16 luni a primit Cordonul | 

Vulturului Alb al Poloniei, Palatul Weassilikow, 

O moşie cu 4000 locuitori, IE „400.000 

Bani şi bijuterii AR , a „150.000 

Plata. datoriilor A „a. 200.009 

Echipament și voiagiu .  . „100.000 
_Gratificaţii 70.000 
Lanskoi a primit . .  . „+ + 3.000.000 

în pământ și bani . .. . , . ; ? 80.000 
Diamante . ut. $0.000 

" “Plata datoriilor lui 

Un palat, valorat . a 2100000 
Afară de sora şi vara lui, cari a a fost luate ca 

-demoasele de onoare ale Împărătesei, cărora li s'a 
dat atâtea daruri care nu s'au mai socotit. 

=
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Wermolow, pentru 16 luni de dragoste a 

primit: . 

O moşie evaluată . . AR . „100.000. 

O alta cu 5000 locuitori . .. .. „300.000 

In bani , . „150.000 

Memonow, pentru 26 luni a primit. 

Pământ, evaluat i , „600.000 

In bani , AR . . Ea „200.000 

Bijuterii . | . 80.000 

Platon Zubow a primit titlul de prinţ Şi multe | 

decoraţii, mare comandant de artilerie, imense 

proprietăţi în Rusia, în Polonia, și Cirlanda fe- 

meea lui, în mobile și bijuterii . .. . = 100.000 

şi o rentă de 100.000, în total - . a. „9.500.000 

Bijuteriile lui .  -. a 200.000 

“Total ruble . „ 2.800.000 

Valerian Zulow a primit foarte mulţi bani şi 

- pământ în Polonia și Kurlanda, plus o pensiune 

anuală de 12.000: ruble; plătită în aur. Toate aceste 

însumând _ . SR „500.000 

Afară de aceasta trebuie. să mai adauge cheltuiala a- 

nuală a cel puţin 1 250.000, pe timp de 54 ani cât a domnit - 

Catherina, plus alte şi alte cheltueli de care nu sa, mai 

ținut socoteală. 
Acest număr mic de favoriţi este ca o picătură de apă 

aruncată în mare, pe lângă imensul număr de bărbaţi pe 

care i-a avut ea şi pe care istoria: nu a avut mijloace să-i 

înregistreze. 

__ Catherina II s'a născut la 54 August 1729, Principesă 
de Anhalt Zerbst în Germania şi botezată cu numele de 
Sophia. S'a măritat la 21 August 1744,.la: Petersburg, cu 
prinţul de Coroană din Holstein, adus în Rusia de mătuşa 

“lui, Impărăteasa Flisabetha Petrovici I a Rusiei; ambii. 
soţi au fost botezați în religia ortodoxă, el Petru. şi Sophia 

în Catherina Alexiewna, și proclamaţi mari duci MOŞ- 
tenitori. . 

Catherina s'a urcat pe tron, după asasinarea soțului 
său Petru III la anul 1762 şi a domnit până la.,15 Noembrie 
1796, prin urmare a domnit 54 ani, când a murit de apo- 
plexie cerebrală, în braţele lui Zubow, cel din urmă amanat, 
la vârsta de 67 ani:
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După moartea Împărătesei Catherina II, sa proclamat 
Împărat și autocrat al tutulor Rusiilor fiul său, făcut cu 
prinţul Solticow, Paul 1 Petrovici care, fiind cam nebun, a 

domnit numai 4 ani şi. pentru că din cauza boalei lui făcea 
„o mulţime de încurcături, copiii lui au urzit un mare com- 
plot contra lui și au pus de l-au asasinat şi s'a proclamat 

„Împărat și autocrat fiul său cel mai mare, Alexandru I 
Pavlovici. Paul a avut patru fii : pe Alexandru, Constantine 
Nicolae şi Mihail. Alexandru ne având copii, după moartea. 
iui la, 1831, trebuia să vină la tron Constantin; el a renunţat 

'a fi Impărat,-pentrucă, făcând o căsătorie morganatică cu. . 
o “contesă poloneză și după Alexandru I a venit Nicolae | 
Pavlovici, acela care a făcut războiul orientului de la 1855— 
1856, şi, pentru că, după căderea Sevastopolului aliaţii in- 
traseră pe pământul Rusiei şi mergeau către Moscova, el 
ne vrând să facă pacea, declarase că avea să continue răz- 
boiul până ce va rămâne cu o rublă și un cazac, copii lui 
au pus de l-au asasinat ; venind la tron fiul său Alexandru. 
II Nicolaevici. Acesta a fost împăratul autocrat care a făcut 
războiul de la 1877—78. El a. fost asasinat de Nichilişti. 

" După moartea lui Alexandru al doilea, sa proclamat 
- Împărat şi autocrat fiul său, Alexandru Îl. Acesta nu a 
domnit mult, pentru că a murit de boală de rinichi, şi după 
el -s'a proclamat Împărat autocrat fiul său cu numele de 

Nicolae II Alexandrovici. Nico'ae Îl aliat cu Franţa și En- 

glitera a intrat în războiul cel mare, contra Germaniei, 

Austro-Ungariei, Turciei şi Bulgariei. La 1917 sa făcut re- 

voluţia-în Rusia şi Bolșevicii l-au detronat şi trimis în. 

Siberia cu toată. familia compusă din: Împăratul, Impără- 

teasa, patru fete şi fiul (Tzareviciul) și cari au fost cu toţi 

asasinați mişeleşte de către brutele sălbatice de bolșevici. 
„Cu Nicolae II: s'a terminat cu Împărăţia din Rusia și cu 

familia Romanowilor. |
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DIN ISTORICUL 'ATHENEULUI ROMAN 

Aiheneul Român, atâi ca construciie artistică cât şi in- 

stituție de cultură, cred că ar fi trebuit să se serie mai mult 

despre el şi nu va fi de prisos, pentru că este un local unde 
tinerimea găsește mediu să se instruiască, şi ţara se făleşte 

cu el, înaintea streinilor cari trec prin București. 
Presupunând că mai sunt foarte puţini cari ştiu prin 

câte peripejii a trecut această monumentală construcție, ca 

ea să ajungă unde este, în lungul timp; care a urmat, sau 
peirecut şi lucruri aşa de minuţioase și intime că.de sigur, 
numai eu le-am ştiut și nu-aș voi să se piardă pentru istorie. 

Inainte de a scrie despre Atheneu, am să vorbesc de ce 

a precedat până ca' să ajungem la zidirea: lui. 
Terenul dreptunghiu pe care este construcţia şi grădina 

a fost privit cu denumirea de grădina Episcopiei Râmnicu- 
lui, se mai numea şi. piaţa Episcopiei. Pentru ce şi cum, a 
devenit această denumire nu ştiu ; se .vorbea odată că a 

„ost numai un proect, pentru a se muta aci Episcopia de - 
" Râmnic, alții spuneau că ar fi fost în alt timp şi Episcopia; 
eu am apucat să văd numai rămăşiţe de ruine, unde era 
însemnat cu o piatră locul unde fusese altarul bisericzi 
episcopale, ă 

Cărui Râmnic, asemenea nu se ştia precis, Râmnicul- 

Sărat sau al Vâlcei. Probabil este că episcopia de Vâlcea u 
fost să se mute la Bucureşti. Această versiune, nu zic că ar 
fi fost imposibilă, dar întrebarea s'ar putea pune pentru ce 
ar fi fost făcută ? De sigur că istoricul acestei Episcopii este 
undeva scris și se poate elucida şi ar merita, credem, să se 
adaoge câteva notițe, spre a fi împreunate cu istoricul de- 
spre Atheneul Român. | 

Când Em, Protopopescu Pache a fost primar, a curăţat 
ruinele ce mai rămăseseră pe locul din fața Athencului şi 
în locul, care arăta unde a fost: Altarul bisericei, a împlântat 

o: mică coloană de marmoră. Mai târziu, cei cari au venit 

după dânsul au schimbat dispoziţia grădinei, au găsit și 
coloana pusă de. Pache pe care au supranumit-o chibritul 

“lui Pache şi au mutat-o pe un mic spaţiu pe Bulevardul Ma-
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„Tia. Spaţiul spre Calea Victoriei, devenit mai întins, Bră- 
dina s'a înfrumusețat şi este bine decorată cu busturi şi 
statui, cari reamintesc pe cei cari au contribuit pentru zi- 
direa Atheneului, a scriitorilor şi poeților. 

_ Generalul Ion Em. Florescu a înjshebat odată o 'so- 
cietate şi cu banii: ce a depus fiecare societar, s'a început 
construcţia unui Circe. Florescu, fiind şi Ministru de Răs- 
boiu, a dispus ca pământul ce s'a scos din săpăturile pentru 
Circ, să fie transportate cu care şi sau umplut nişte băltoa- 
ce infecte ce erau în partea de jos a fostului Spital Militar, | 
de pe strada Știrbey-Vodă. 

Construcţia Circului s'a făcut până la soclu și Societa- 
tea, ne mai având bani, au încetat lucrările și ruinele au: 
rămas mulți ani până ce C. Exarcu a luat iniţiativa de a 

. construi Atheneul. * 

Cine au fost autorii principali 

Cel dintâiu, care a avut ideia. fericită de a îmbogăţi Ca- 
pitala cu un monument așa de impozant şi a da țărei un 

“local pentru instruirea tinerimii noastre, undg artele au luat 
0 desvoltare așa de însemnată, a fost Doctorul C. „Exarcu.. - 

Cine a fost C. Exarcu | 

Din câte se spuneau, după timp, C. Exarcu a fost un 
copil. natural al unei Doamne şi al Egumenului (Exarcul) 
nânăstirei Sf. Gheorghe *), de unde i-a rămas numele de : 
Exarcu. Se mai spune că C. Exarcu ar fi fost un copil natu- 

„ral al Gratului Scarlat Rosetti, pentru că relajiile dintre 

Exarcu şi Rosetti-erau prea familiare ; afară de acestea, 
Rosetti a primit cu multă bună-voinţă propunerea - lui 
Exarcu şi i-a dat bani cu care 'să înceapă construirea Athe- 
neului. C. Exarcu a fost trimis în străinătate pentru a stu- - 
dia medicina cu ce-i rămăsese dela Exarcul Mânăstirei Sft.. 
Gheorghe şi ce i-a dat Graful Rosetti. 

Exarcu a făcut medicina la Paris, s'a specializat în 
studiu Botanicei şi întorcându-se în. țară a fost numit pro- 

2) Unde este astăzi biserica Sfântul Gheorghe, şi grădina a fost o 
mânăstire închinată Sî. Munte (Athos), care a ars la 1847.
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fesor de. Botanică la Facultatea de Ştiinţe. El nu a profesat 
niciodată, medicina şi ca profesor a fost foarte puţin -timp 
căci a intrat în politică; a fost numit director (secretar ge: 
neral). în Ministerul Instrucţiei. Publice și Cultelor, a: fost 
și Ministru la Athena. E : . 

Acolo Exarcu, pe lângă politică s'a , dedat cu. tot dina- 
dinsul la studiul lucrurilor antice între care ruinele mo- 
numentelor artei antice a Grecilor. Vechi și antichităţilor de 
la Tanagra, de unde-a adus o bogată colecție de vase şi 
statuete. . s - . 

Este multă probabilitate ca “din studiul monumentelor 
antice, ale căror rămășițe pe care Exarcu le-a văzut. acolo 

  

  

  
    

Ateneul Român“ 
(Fotografia de Fiul meu Dr. Q. Severeanu la, 1929) 

precum. și din studiul ce a făcut, i-a venit ideza s să înfiin- 
țeze şi în Bucureşti, Atheneul. 

Pe lângă ceiace a dat Graful Rosetti a dat şi Exarcu tot 
ce a uvui şi a lăsat zestre Atheneului în plină proprietate: 
p6 Bulevardul Carol, vis- ă-vis de: Ministerul Domeniilor, 
o casă. - 

Arhitect a fost francezul Galeron. 
Cu mari greutăţi Exarcu mergea cu construirea, pen- 

tru-că din zi în zi vedea că se simţea lipsă de fonduri şi aşa: 
a fost nevoit să recurgă la împrumuturi cu dobânzi mari, în 
cât pe la 1888, nu mai putea face faţă nici capitalului, nici 
dobânzilor şi creditorii, pentru o 'sumă de 500. 000 lei, puse- 
seră Atheneul î în vânzare. 
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„Eram depuiat în Cameră. G. Dem. Theodorescu era 
asemenea deputat, el era și Atheneist înscris între membrii 
Atheneului, mi-a spus că Atheneul era în pericol pentru că 
creditorii îl scoseseră la licitaţie publică. Chiar în acel timp, 
amândoi am alcătuit un proect de lege, prin care ceream - 
“Camerei, ca să autorizeze pe Guvern să plătească de urgenţă 
pe creditori ca să ridice hipoteca, Proectul de lege a fost 
subscris de peste patruzeci de deputați. Theodorescu a citit 
proectul şi Camera, în unanimitate, a -votat legea: şi aşa a 
scăpat Atheneul de ruşinea de'a fi vândut la licitaţie pu- 
blică pentru 300.000 lei. | 

+ Aceasta nu a fost îndestul, mai erau datorii pentru lu- 
„<rători, pentru materialul cumpărat, „predat de furnizori. . 
-Ca să poată merge înainte construcţia, trebuiau bani și iar 

- bani mulți, cu toate că scăpase de hopul cel mare, că era - 
-. hipotecat. G. Demy Theodorescu şi cu noi, ceilalţi am or- 

Sanizat cereri de pe la prieteni, s'au făcut serbări şi tom-. 
bole și striga: Un leu pentru Atheneu, dați un leu pen- | Ș & p 

” . » a . . . . tru Atheneu ! Şi așa s'au strâns mulţi bani și de unde nu ştim. 
s'au maj găsit și alte fonduri, cu care s'a terminat Atheneul: 
Exareu a avut satisfacţie de a fi trăit să vadă terminată cu -: 
bine o operă aşa gigantică, pe care el o. începuse cu fon- 

“duri puţine, având încrederea că şi “națiunea întreagă nu 
putea să lase în păragină un local, care trebuia să fie pentru : 
folosul tuturor Românilor. 

Cine a fost Graful Scarlat Rosetti 

Graful Scarlat Rosetti avea un frate, Contele Nicu Ro- 
“setti. Graful Scarlat Rosetti, căruia câte odată i se zicea 

şi conte, pentru că se spuneu că el era Conte italian şi Graf | 
„ungur, dar lui îi plăcea mai mult să se iscălească Graf. 

Cum l-am cunoscut 

-Era la 1865,: când fratele nteu mi-a scris că în Bucu: 

ești da Polonă No: 12, şed boi umitj Gra- rești, strada Polonă No: 12, ședea un boier mare. numi 

ful Scarlat Rosetti,:că-el avea două platzuri în oraşul Seve- 

rin, cumpărate încă de'a înfiinţarea orașului. pe la 1836, pe 
când era Domnitor Alexandru Ghica şi să-l rog a mi le - 

Lă
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vinde. După indicaţiile ce am. primit, am fost la adresa -in- 
dicată și am găsit ur boer bătrân, grăsuliu, talie mijlocie 
și cam buzat. Boierul m'a primit foarte bine, mai cu seamă 

că i-am zis : sărut mâna cucoane, şi pe urmii i-anx spus pen- 

iru ce venisem. Marele boier mi-a spus că îmi vinde cele 
două platzuri, dar cu condiţia ca să îi.plătese prejul' îndoit, 

adică în loc de șase galbeni pentru fiecare platz să-i dau 
douisprezece, pentrucă trecuseră mulți ani de când le avea; 
am, consimjit. Boierul. s'a dus în casă (eram în pridvor),'a 
adus aciele, am. numărat cei doisprezece -galbeni pentru fie- 
care şi a scris pe acte că mi le-a vândut. 

După ce s'a făcut târgul, zicea el: Acuma boerule, să 
bem adălmaşul și a bătut din palme şi a strigat: Sevastiii, 
adu dulceaţă şi cafeal la Boeru! Acuma mă făcuse şi pe mine 

boer. O tânără Domnişoară, cam pe la 16 ani, şi-a făcut a- 
patiţia cu dulceaţa şi cafeaua. turcească pe o tavă de argint. 

Am mulţumit domnişoarei şi boierului i-am spus: - sărut. 

îs 

- anâna cucoane. Marele boier, Graful Scarlat Rosetti, m'a în- 

irebat dacă eram adevărat român și dacă era adevărat că 
cram doftor de la Paris. l-am răspuns afirmativ şi i-am 
făcut 'o bună impresie şi mi-a spus că-i face plăcere să mă 
duc pe !a: dânsul ori şi când voiu avea timp, şi voiu fi bine 
primit. - i 

Adevărat că mă duceam, deşi cam rar şi totdeauna, cum 
intram în casă, el bătea în palme şi cu ticul: obicinuit, şi 
striga : Sevastiii. dulceaţă și cafea la boieru! e 

Cea dintâiu impresie plăcută mi-a făcut o bibliotecă 
foarte bogată (pe acele timpuri era o adevărată minune) 
aceasta îmi dovedea că acel boer mare, trebuia să fie un 
om învăţat, i-am făcut complimente, iar dânsul mi-a :spus 

“că au cultivat foarte mult cărţile și că dânsul tipărise pe 
la- 1828, cea dintâiu gramatică în limba română. | 

Cu acea ocazie i-am povestit o mică întâmplare pe care 

o avusesem cu câteva luni mai înainte ca să-l cunosc. 

lată afacerea: Am trimis la o băcănie să-mi cum- 
pere măsline şi mi le-a adus înfăşurate într'o foaie tipărită, 
dintr'o carte şi încă în limba franceză şi, din câteva rân- 
duri ce am citit, am găsit că erau cuvinte; ca: Moldova. 

. Basarabia, Bugeac, etc. ! 

Aceasta m'a intrigai şi m'am dus la băcănie să iau
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restul de carte și n'am mai găsit decât vre-o şase foi răsleţe. 
In aceste foi am găsit că un călător francez fusese în Ba- 
sarabia, şi primit la guvernatorul Basarabiei, care l-a os- 
pătat, iar pe la finele mesei, când bea cafeaua şi fuma, a vă-. 
zut că oamenii palatului au adus la curte doi nenorociţi în 
starea cea mai lamentabilă de mizerie și cu mâinile legate 
la spate ; ei au îngenunchiat, iar unul în uniformă Şi cu ia- 
tagan în- mână, le-a vorbit într'o limbă neînțeleasă, ca să-și 
plece capetele înnainte, iar călăul le-a tăiat la fiecare gâtul 
şi capetele' s'au 'rostogolit pe pământ şi trupurile s'au făcut. 

“ grămadă. La această scenă lugubră, guvernatorul a făcut 
mare veselie, spunând că făcuse aceasta, pentru a îi procura 
plăcere şi 'să arate că aceasta era una din plăcerile lui de 
toate zilele. , : - a 
"Din cele ce am cetit nu ăm putut afla nici numele au- 
torului, nici epoca când s'a petrecut scena. | 

Pe timpul acela nu era hârtie de împachetat şi, negus- 
torii îşi procurau cum puteau cărţi furate de pe la cei cari 
aveau și cartea din care am citit foile desigur fusese furată 

"din biblioteca Grafului Scarlat Rosetti. | _ 
Am mai văzut-la marele boier şi trei fete de etăţi 

diferite. | ae 
“Cea mai mare se vedea din când în când trecând dela 

o cameră la: alta, ea nu vorbea niciodată cu noi, avea aerul 
de a fi o persoană orgolioasă şi răulăcioasă, căci adesea o 

- auziam certând pe Sevastia ; de altfel, era totdeauna elegant 
îmbrăcată, şi corp şi figură plăcută. Su - 

Boerul Rosetti nu mi-a vorbit nici odată de fetele lui. 
A treia fată a trecut odată pe lângă noi, avea aerul de a fi 

- urâtă și buzată și mi-a făcut impresia că era fata lui. 
| Odată, când m'ani dus să revăd pe Graful, am. găsit în - 

„pridvor pe Boerul, domnișoara şi un dorin îna't. cu o barbă 
ă la lorga și un tip frumos. Marele Boer mi-a prezentat pe 
“domnișoara, fiica sa și pe Domnul Mitillineu, logodnicul 
Domnișoarei. Timpul cât am: stat a fost foarte plăcut şi la 
un moment domnişoara logodită a spus logodnicului : „Vous 
savez que je suis tr&s mauvaise”. Această frază mi-a. adus 
aminte de: impresia ce-mi făcuse, căci de câte ori o vedeam 
că trecea. pe lângă noi totdeauna ca o vijelie. Nunta s'a 
făcut, iar cu am rămas de atunci prieten cu regretatul Mitil-
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lineu, care a fost ministru nostru în străinătate. Ela avut 
trei fii, asemenea miniștri., Marele Boer, Graful Scarlat 
Rosetti, trăia o viaţă foarte retrasă în familia lui; el se pare . 
că nu iusese însurat, lumea spunea multe pe socoteala lui, 
și făcea felurite supoziţii; el nu făcea politică activă, dar o 
singură dată a fost Primar al Capitalei. El avea multă afee- 
țiune pentru C. Exarcu şi dovada este că graful i-a dat 
bani cu care să înceapă construirea Atheneului Român, i-a 
dat şi Biblioteca, care astăzi - este o podoabă a Atheneului. 
Oamenii. cari aflaseră de dragostea de care se bucura 
'Exarcu din partea Grafului, îl presupunea ca fiu natural 
al lui. Busturile grafului Scarlat Rosetti şi al lui C. Exarcu, 
se află aşezate în faţa Atheneului, în grădină. | 

SI 
„DOI ANI EFOR AL SPITALELOR CIVILE. 

DIN BUCUREȘTI Ie 

După căderea guvernului lui Ion Brătianu, la 1988, a 
venit prim-ministru și ministru de Interne, Theodor Roseti; - 
după care a venit Lascar Catargiu, vulpoi bătrân, dibaci 
în politică şi om de bun simţ.-In Moldova el a jucat mare 
rol politic și a' fost unul dintre candidaţii cari se dispu: 
tau â fi ales Domnitor. A luat parte:activă la aegerea lui 
Cuza, în seara zilei de 4 Ianuarie 1859, cu toăie că era și el 

"candidat. ei IE | 

Guvernarea de 12 ani a lui lon Brătianu a dat loc la 
“multe nemulțumiri, prin urmare cu venirea noului guvern! 
trebuiau potolite toate animozităţile ; multe administrații: 
trebuiau schimbate. Mulţi funcţionari se retrăgeau de bună 
voie, fiind oameni politici; alţii trebuiau înlocuiţi, pentrucă 

„se compromiseseră în prelunga şi aceiași guvernare politică. 
Cei din opoziţie, fie din persecuții politice; fie 

din alte împrejurări, pe cari nu le cunoștean! stătuseră: 
prea muli pe dinafară și trebuiau. căpătuiţi. Acestea: 
aduceau mari greutăţi noului guvern. Una dintre adminis- - 
traţiile cari se deochiase rău, a fost și Eforia Spitalelor Ci- 
vile din Bucureşti. Beizadea Dimitrie Ghica rămăsese sin- 
gur la Eforie și avea director pe Simion Mihălescu.
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Aceștia conduceau Eforia în mod arbitrar și înlesneau 
toate neregulile şi hoţiile; Beizadeaua prin protejaţii lui și, 
Siniion prin apucăturile lui personale. Simion îmi era pricten. 
şi am regretat foarte mult că, fără să vreau, numai dintr'o. 
întâmplăre neprevăzută. am contribuit la judecarea şi con-. 
dumnarea lui. In pagini!e următoare voiu spune cum: s'a în-. 
tâmplat acest lucru. Simion Mihălescu îmi povestea scena. 
petrecută, când u fost numit director al Eforiei. i 

Erau efori Beizadea Dimitrie Ghica, Grigore G. Can-. 
tacuzino şi doctorul Carol Davilla. Simion sa prezentat 
la fiecare în parte, pentru a vedea cum va fi agreiat de: 
Efori. ai Sa | 
"Când sa prezeniet la Beizadea Mitică, “acesta i-a. 

"spus : „Nu ştiu cum o vom ducd Mihălescue, între un nebun 
şi un prost” (nebunul era Davilla și prostul era Cantacuzino). 
„Davila i-a sous: „Cam greu aveni so ducem. amândoi 
între un smântit și un: dobitoc” (smintitul era Beizadeana 
şi dobitocul era Cantacuzino). _. - - 

- Când sa prezentat la acesta din urmă i-a spus: „Ştii 
domnule Mihălescu că vom avea de aface cu doi nebuni și 
vom suferi rău din partea lor” (cei doi nebuni erau ceilalii 
doi-colegi Efori), Mihălescu în timpul războiului dela 1877—. 
78, mi se-pare că cra secretar general la Interne şi s'a scris. 
în ziarele de atunci că favorizase foarte mult pe Warschaw-. — 
sky, furnisorul armatelor ruseşti, de unde îi rămăsese Do-- 
recita de Simion “Warsehawscky. 

Venirea lui Simion: Mihălescu director lu Eforie, a; fost: 
rău primită de opinia publică şi foarte mulţi şi-au arătat ne-. 
încrederea, tocmai din cauza faptelor rele ce i se imputau 
din timpul pe când, se spunea că luase parte inttresată în - 
afacerile lui Warschawsky. Din nenorocire, mai târziu. s'a 
justificat temerea: ce inspirase la intrarea sa în Eforia Spi- 
talelor. Am spus mai sus.că această administrație-se condu- 
cea după capriciul Efori'or. iar nu după legi şi regulamente. 
Eforii cereau funcţionarilor să-şi îndeplinească îndatoririle 
în conformitate cu legea; specială a Eforiei şi a.regulamen- 
telor întocmite de Eforie. ei însă, mergeau cu totul alături de. 
lege. Legea de constituire a Eforiei Spitalelor Civile din Bu: 
cureșşti, spunea că : vor fi numiţi 5 Efori, fără a impune ca 
persoanele să fie luate din familiile Ghica şi Cantacuzino. 

i >
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Nu numai atât, Vodă Grigorie Ghica II, când a înfiinţat Epi: 
tropia Pantelimon, a numit administrator pe un oarecare 
Bucşenescu. Intre Epitropi a numit şi pe unul sau doi Ghica. 

In actul de fondaţiune al Epitropiei Colțea, spătarul .Mi- 
hail Cantacuzino zice : iar urmaşilor mei nu le va fi slobod 

a 

să se amestece sub nici un cuvânt în această Epitropie. In 
actul constitutiv al Eforiei, sub generalul Kisselefi, când a 
unit cele trei Epitropii : Colțea, Pantelimon şi Filantropia . 
sub o singură administraţie, căreia i-a dat numele de Eforia 
spitalelor civile din Bucureşti, nu se spune din cine vor fi 
alese cele trei persoane. Tot în acea lege se mai spune că: 
unul dintre cei trei Efori, să fie medic, care să ţină în cu- 
noștință -pe colegii lui despre starea spitalelor. Se mai zice 
că Etorii se vor întâlni odată pe săptămână regulat, iar di- 
rectorul, oridecâte ori va găsi trebuincios, îi va convoca în 
şedinţă extraordinară. Cel mai în vârstă va prezida. şedin- 
țele. Discuţia va. fi contradictorie, minoritatea va fi obligată 
pă-şi dea părerea în scris pe încheierea fiecărei şedinţe. 

Orice hârti va eşi din Eforie, va trebui să fie iscălită 
de cei trei Efori şi minoritate, de va fi, să-şi dea: părerea, 
iar directorul să subscrie, căci, dacă vor lipsi aceste dispo- 
ziţii, hârtia va fi considerată fără valoare. Niciodată, cât 
ştiu eu, nu sau respectat aceste dispoziţii. De multe _ ori 
'Eforii au lucrat numai câte unul sau doi şi foarte. rare. ori 
hârtiile au fost contrasemnate de director. , | 

Intr'o administraţie în care nu se ţine socoteală de legi 
:ȘI regulamente, neapărat că se dă loc la nereguli, și înles- 
nesc pe funcţionari; să fie necorecţi, şi desigur că Eforia spi- 
talelor. fiind astfel condusă, și funcţionarii ei s'au putut deda 
la fapte reprobabile, iar în capul lor a fost Simion Mihălescu; 

--- Guvernul de pe atunci, poate împins de persoane 'cari 
voiau să 'pescuiască în apă turbure, sau.cu bună intenţiune, 

„a. făcut legea Arendărilor proprietăţilor Statului, şi prin 
urmare și-ale Eforiei, în care se stipula că : dacă lao licita- 

“ție va eşi aceeâş cifră înire veciitul arendaş şi un alt con- 
„curent, să se prefere arendaşul, cu condiţia să dea 5 la sută 
peste cifra rezultată la licitaţie, fără a se mai ţine o supra- 
licitaţie, Ce a făcut Simion Mihălescu ?-S'a. învoit cu vechii 
:arendaşi și le-a prelungit contractele cu 5 la sută, fără a! mai 
face licitaţie şi cu aceasta a luat dela fiecare mită cât a pu- 
tut mai mult. a 

.
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Aceasta a fost cauza. care a făcut, ca odată cu căderea. 
guvernului Brătianu, să” se, prăbușească şi Panamaua dela 
Eforia spitalelor. 

- Intre arendaşii Eforiei era şi Anton Filoti. Filoti era 
cumnat: cu un prieten şi coleg al meu, doctorul G. Constanti= 
nescu, din: Buzău, şi mulțumită acestor legături” de prietenie; 

„Filoti, de câte ori venea în Capitală, îl. primeam la mine. 
Filoti era un om deștept și comunicativ. Cu ocazia uneia din. 
venirile lui, l-am întrebat peniruce a venit, şi 61 mi-a spus că. 
a-venit să facă o afacere, adică să-şi prelungească contractul. 

"încă pe cinci ani. L-am întrebat dacă i-a expirat contractul: 
şi nii-a spus că abia atunci intrase în arendă, şi mi-a mai. 
spus că afacerea se face prin Simion Mihălescu.. 

La plecare î-am spus să vină la dejun. Când a venit. 
mi-a spus că afacerea se făcuse, dar că nenea Simion îi ce- 
ruse 15.000 (cincisprezece mii) lei aur şi pe aturici agiul au- 
rului era 18—19%, Plata să se facă în: trei rate, câte 250 na-. 

| poleoni aur. În ziua aceia %'a dus Și i-a numărat prima rată. 
Peste câtăva vreme a venit şi i-a plătit a doua rată. La. 

a. treia rată a spus că-i dă numai o parte, iar pentru rest îi. 
dă poliţă (trată), şi mai zicea car vrea să-l încurce prin 
schimbul de scrisori că prea-i ceruse mult. Nu- -mi reamin- 
tesc cum s'a descoperit această gravă afacere și s'a amparat: 
Justiția, dar Filoti a murit urgent, înainte ca justiția să ia. 
lămuriri dela el. Într'una din zile, m'am dus la gară să pri- 
mesc pe prietenul meu, doctor Constantinescu ; nevasta lui: 
eră deja. în București. Când m'am întors acasă am găsit pe- 
Aexandru Demetriad, un priten din Buzău şi uu alt domn, 
pe al cărui nume îl uitasem, dar pe care îl cunoşteam din. 
timpul studiilor dela Paris: era unul din fraţii Burada, pro-. 
curor general la Curtea din Bucureşti. - 

" Burada mia întrebat ce ştiam în afacerea Simion Mihă-. 
lescu şi Anton Filoti. Am răspuns că nu ştiam nimic şi nu.. 

ure decât să întrebe pe d-nul şi d-na Constantinescu, cari 

erau' cumnaţi cu Filoti. Constantinescu şi nevasta lui au: 
voit să se facă că nici ei nu știau nimic. 

= După insistenţele procurorului au povestit tot ce ştiau. 
- Peste câteva zile am primit citație să mă prezint la: 

Ni Parchetul tribunalului de Ilfov. Acolo mi-a pretins jură- 
mântul legiuit, şi-am spus tot ce ştiam. e 

5
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Doamna Filoti, după moartea bărbatului, fiindu-i teamă, . -a aruncat în privată, la moşie, toate hârtiile relative la a- -ceastă afacere. Din întâmplare, în graba ce-a pus, o condică 
-a căzut după scaunul privatei, unde a găsit-o justiţia în 
„percheziţia ce-a făcut. 
_. În acea condică Filoti își ţinea contabilitatea şi ratele 
de plată către Simion, erau trecute la date care corespun- 
-deau cu aceea ce-mi spusese mie. (Cu ocazia procesului au 
fost mulţi arendaşi cari au declarat că dăduse sume diferite 
şi mult mai mari dar, neputând să probeze, justiția n'a 
luat în consideraţie numai potrivirea între ce știam eu şi 
“ce era trecut în condica lui Filoti, şi a condamnat pe: Simion - 
-Mihălescu la două luni închisoare la Văcăreşti. 

Această afacere, îndestul de scabroasă, a cauzat pră” 
„ buşirea unei administrații în care domnea arbitrarul, bunul 
plac şi hoţiile. 3 a 

Beizadea Mitică Ghica credea că Eforia era proprieta- 
tea lui, pentrucă un Ghica dăruise averea, de: s'a fondat 
Epitropia Sf. Pantelimon, şi ca atare, nu. voia să primească 
nici o părere, ba încă se mai credea şi a tot-ştiutor în.toate.. 
Intre multe şi chiar nenumărate afaceri scandaloase a fost. 
Şi reconstrucția spitalului: Colțea. . ia 
„După lege toate planurile de construcții. şi schimbări. 

ale spitalelor trebuiau examinate de colegiul format . din. 
medicii primari ai spitalelor. Când Eforia a hotărât să re- 
clădească spitalul Coljea, a convocati. colegiul să le supună. 
această părere, | | AR 

-. Eu am dat părerea ca Eforia să publice. că vada .un: 
premiu pentru cel mai bun proect. Beizadea n'a primit. Am. ! 
propus, ca să se formeze o comisie de medici, care, împre-, 
ună cu arhitectul” Eforiei să studieze și să supună spre.a-. 
probarea Eforiei proectul cel mai bun. Beizadea.'n'a. accep-. 
iat și a pretins ca Colegiul să aprobe. planurile așa cum. le 
făcuse arhitectul. Din 2$ medici primari, 27 au iscălit. ca 
oile, eu am! rămas singur de părere contra proectului.. Am . 
cerut să-mi permită să spun părerea în scris și mi s'a refuzat, 

A doua zi am primit adresă din pariea Eforiei că: în 
interes de serviciu eram. permutat la spitalul Colentina (se. 
subînjelege ca pedeapsă). M'am; dus la Eforie şi am făcut 

„un scandal așa de mare, încât chiar în acelaș moment, am | 
, 

.
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cerut ca Eforia să revină și a şi revenit de a revocat ordi-. 
nul din ziua precedentă. a 
„Pentru. reconstrucţia spitalului, 's'a făcut o formalitate: 

de licitaţie şi, o lucrare aşa de importantă; sa dat unui zi- 
dan, lucrător cu ziua; pe patru, lei. Devizul' era de 480.000 
de lei. S'a dărâmat spitalul cel vechiu, a dispărut tot ma- 
teralul fără profit pentru Eforie, s'au făcut șanțurile pen- 
tru temelie și s'a hotărât ca să vină Eforul'să pună temelia. 
În timpul nopții lucrătorii au umplut șanțurile cu moloz: 
vechiu, cioburi de cărămidă şi rămăşiţe de lemne putrede, 
şi-au pus: peste ele câte un rând de: cărămidă cu var şi di-. 

„mineața aștepiau toţi la Eforie. Când: a sosit Beizadeaua âu. 
începui să strige : „.Uraa, uraaa, să trăeşii Măria Ta !” 

__ Beizadeaua-a întrebat ce înseamnă acea manifestaţie ? 
! s'a răspuns că ei au muncit toată noaptea ca să mulţu- 
mească pe: Măria Su. Beizadeaua s'a dus la Colțea, a văzut 
„șanțurile astupate, le-a dat un bravop rinciar “şi a plecat. 
radios. 

Ziarul „România” condus de Pake Protopopescu, arăta. 
că spitalul se construia în cele mai rele condiţii. Beizadeaua: 
sa supărat pe Pake şi l-a invitat să meargă împreună la: 
Colea, spre a se încredința că nu era adevărat ce se spunea, 

„Zidăria frontonului se ridicase până la învelitoare, din-. 
tr'o fericită întâmplare, noaptea se dărâmase totul până la 
temelie și, când s'a dus Pake cu Beizadeaua, au rămas mi- 
rați, dar Beizadea nu şi-a pierdut curajul, şi a susținut că 
asemenea lucruri se pot întâmpla orişicărui antreprenor şi 
că se va reface la loc. Când a venit noua administraţie a 
făcut anchetă şi s'a găsit că spitalul avea temelie de 20—50: 
—100 centimetri adâncime, iar în loc de 480 000 lei, cât fixa-- 
se. devizul, se cheltuise 1.480.000. Antreprenorul (omul de: 
paie) a spus că el iscălea situaţiila, dar nu ştia cine pri-. 
mea banii dela Eforie. i i 

Spitalul a crăpat în multe locuri dar, dacă n'a căzut,. 
cauza. este întinderea prea mare în suprafaţă. 

Au fost dovedite cazuri în cari funcţionari, Superiori 
ai Eforiei intraseră în combinaţie cu antreprenorul, formând! 
asociaţii în toată regula comercială, pentru a exploata a- 
verile Eforiei. - 

Nimeni, absolut nimeni, nu îndrăznea să zică nimic; |
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“pentrucă în capul Eforiei erau boerii. Curtea de Compturi 
nu făcea nicio observaţie, pentru că era la mijloc prover- 
bul: se spală mână pe mână Și amândouă spală ' obrazul 
murdar. . i 

Exploatarea pădurilor era una dintre cele mai bănoase, 
între care, scandalurile și hoţiile petrecute cu imensa pă-: 
“dure de la Morunglavu a rămas de ponţină.- 

Arendarea moșiilor era un capitol nesfârșit de fraude. 
Eforia aproape nu ştia ce proprietăţi avea, 

| Cea mai mare parte din n4oșii erau nemăsurate şi la 
licitaţie se dădeau cu: aproximativ atâtea pogoane. Se 
“plătea pentru 500 pogoane și în realitate crau, poate, mai 
multe mii. Dar prețurile! Mai cu eamă pentru favoriți 
erau cu totul ridicole (75 bani, 1.50 pogonul)., Nişte ase- 
menea arendări scandaloase -au dat loc la critici și la an- 
cheie, dintre cari unele au făcut epocă. Doamne, Dumne- 
zeule, dacă ar face. cineva o anchetă reirospectivă. sar. 
dovedi lucruri şi mai grave decât acelea pe cari eu, pe 
scurt, le-am enunțat, în aceste câteva rânduri, - 

Simion Mihălescu a venit -la Eforie cu ocazia. descope- 
rirei marei hoţii ce se făcuse cu exploatarea-pădurei Mo- 
runglavu, peniru a potoli ancheta judiciară ce ordonase * 
partidul dela putere. Beizadeaua era unul dintre puternicii 
membri ai partidului Conservator şi șef suprem al bătău- 
șilor, și asifel trebuia să fie sdrobit, iar Simion. a fost pus 
“să păzească averea Spitalelor ca și cum ar fi pus lupul .să 
păzească oile. | i Da 

Las acuma Eforia veche, cu păcatele ei. şi să venim la 
"păcatele celei noui. a a 

Lascar Catargiu, ininistru de Interne, primind demisi- . 
unea de 'Efor a Beizadelei, trebuia să numească alţi Efori. 
După un obiceiu învechit, credinia îşi făcuse loc, că -la 
Eforie, trebuia să fie numit Efot, dintre membrii familiilor 
“Ghica şi Cantăcuzino, pentru a respecta memoria donato- 
rilor, cu toate că aceasta nu: era obligator, ba din contra, 
Mihail Cantacuzino, în actul de fondaţia Epitropiei Colțea, 
ă spus că urmașilor lui, prin urmaic membri familiilor ur- 
mătoare, să le fie absolut interzis să se amiestice în această 
administrație. O? on i 

Lascar Catargiu n'a chemat la Corisiliul de miniştri 'şi 
“mi-a propus să mă numească Director general al Serviciului
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Sanitar, care era vacant. Am răspuns că nu primesc, pentru 
că nu cunoşteam administrarea şi nu mă simţeam; în stare 
a face mai mult decât alţii. 

Ministrul mi-a reproșat că eu nu voiesc să le dau niciun 
concurs. Pentru a nu mă arăta recalcitrant, am spus că, 

„dacă credea că avea, nevoie şi de serviciul meu, primesc la 
Eforia Spitalelor, a cărei administraţie o cunoşteam pe de 
rost, pentrucă eram medic de.peste 20 de ani. 
„ Lascar Catargiu a primit propunerea mea și a făcui 
numirea astfel: Alexandru Ghica, Nicolae Blaremberg 
(doui veri primari) și eu. Cunoşteam foartg puţin pe Alexan- . 
dru Ghica, cunoșteam din reputaţa, uzurpată,. pe Nicolae 
Plaremberg şi din activitatea lui politică. 

Î ână atunci Blaremberg nu ăvusese ocazia să probeze . 
ceeace susținea prin vorbe şi prin scrieri. Ne-am constituit. 
Dela început Blaremberg a voit să-şi dea arama pe faţă. 
„Cu toate că era mai tânăr Hecât Ghica, l-a rugat pe acesta 
sii-i cedeze preşedinţia şedinţelor ; luându-și dela sine nu- 
mele de Prim, Efor,.denumire neprevăzută în nicio lege 
din “țară și mai puţin în legea specială de organizare a - 
Eforiei Spitalelor. Cu toate c'am înţeles că miroase ceva 
rău, dar mi-am. zis că este numai o grandomanie. Blarem- 
berg făcea o paradă de cinste şi arăta o înverşunare îndră- 
cită contra administraţiilor trecute și a partidului căzut 

- dela putere. El a propus să facem o anchetă scrupuloasă 
contra vechei Eforii, să atacăm! toate contractele vechi şi 
mai cu seamă pe cele de arendarea moșiilor, prelungite ile- 
gal de Simion Mihălescu. Aveam încă încredere în cinstea 
lui și i-am spus că, el fiind cunoscător de legi, îl rugăm să 
le studieze şi numai în cazurile în care va vedea că Eforia 
are şansă de câştig, să le atacăm. In timpul acela a început 
şi o goană contra vechilor funcţionari şi să facă numiri de 
persoane cunoscute lui. Intre acestea a numit pe un tânăr 

Oraţiu Alexandrescu, .la biroul pentru ordonanțarea man- 
datelor. Acest -tânăr avea aerul de un desmăţat; fără nicio 

„avere, avea birjă cu luna, pe cel dintâiu muscal, venea şi 
pleca cu Eforul Blaremberg, ţinându-se cu mâinile pe după 
gât. La şedinţe ne spunea de câte. un arendaș, că avem să-l 
sdrobim, atâta dreptate avea Eforia contra lui. Peste puţin 
timp ne spunea c'a mai studiat dosarul, și că nu prea avem 
dreptate, şi aşa urma dosar după dosar. -
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“Într'una din zile mă întâlneşte un prieten, arendaş al. 
Eforiei, şi mă întreabă dacă eu aveani cunoștință de ce se 
petrece cu afacerea contractelor. de arendaș. 

Am spus că Blaremberg, câ om de legi, le studiază şi 
vom vedea ce este de făcut. L.a aceasta el mi-a răspuns că 
Oraţiu le studia la toemeală, cine da mai mult, după iîm-: 

„portanța sumei prevăzută în contract... Am comunicat afa-. 
cerea colegului Ghica, şi el mi-a spus că pe câte vreme este 
Nicolache Blaremberg la mijloc, să n'am nici o teamă, pen- 
trucă este sigur că afacerea se petrece în mod cinstit. 

Director a fost numit un domn, Ion Lenş Slătineanu, 
care numai pentru această funcţie n'avea calitățile cerute. 
Blaremberg făcea nimiri de intendenţi. subintendenţi,. por- 
tari, ete., Ghica iscălea şi mă majora și, numai când vroia 
să scot eu castanele din foc, ca să le mănânce el. îmi 
propunea să iscă'ese, iar când a văzut că nu le aprobam 
totul orbește, a început o campanie de intrigi contra mea. 
Blaremberg era un mare şiret, intrigant și linguşitor, când 
avea trebuință. Prin intermediul Generalului Candiano. 
aghiotantul Regelui, căuta prin toate mijloacele să-şi facă 
mână bună la Palat, el, care îl criticase prin ziarul Ţara, 

ce conducea cu Aristide: Pascal, îl făcea pe.Rege că era un 
.Sehylok încoronat. Pentru cea mai mică reparație la stabili- 
meniele dela Sinaia, cerea -avizul Regelui. In prima -zi 
când a intrat în Eforie, a cumpăraț portretele Regelui. al 
Reginei. al Prințului Ferdinand, și Principesei Maria; - iar. 
între noi, când venea vorba despre vreo „afacere care îl 
privea, îi insulta cu vorbe triviale. 

Prin intendenţii ce numise au început să iasă la iveală 
nereguli şi furtișaguri. din ce în ce mai mari. | 

Intendentul de la Colțea făcea compturi de lucrări de 
zeci de mii de lei, contrar legei de coniubilitate -şi i -se a- 
probau ; făcea compturi chiar în dublu şi triplu exemplar. 

pentru aceiaşi furnitură, care de multe ori era fictivă. Când 

am cerut anchetă contra intendentulii, Blaremberg i-a fă- 

cut 6 apărare pe două coale. | 
Intr'una. din zile, s'a prezentat în fața noastră cu un 

ciocan, spunându-ne. că noaptea fusese o furtună care ui 

dărâmat ciocanul de pe frontonul spitalului, şi ceasornicul 
şi ciocanul l-a găsit în curte. l-a dat ordin să cheme un csa- 
sornicar, să facă referat. cât, costă re paraţia.
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În. mai puțin de jumătate de oră, a găsit ceasornicar, a 
făcut referat, s'a aprobat, s'a iscălit mandatul de 248 lei, şi 
i-a încasat cu aci justificativ, făcut tot de intendent. Peste 
câteva zi!e, mecanicul spitalului m'a întrebat dacă ştiam 
cât sa plătit pentru reparația ceasornicului, căci el o făcuse 
şi costase doui lei: un lcu arcul câre fiind ruginit, se rup- . 
„sese, şi un leu dăduse unui servitor să-i țină scara, iar 
culmea ridicolului era, că nici chiar cei doi lei nu îi dăduse. 

In apropiere de spitalul Colțea, era un cârciumar, Va- 
sile Cârnu, pe care mai de mult îl avusesem servitor în sala 
de autopsie a spitalului. Vasile avea un vin bun, :-mai cu 
seamă o tămâioasă neagră. din care cumpăram,. oridecâte- 
ori aveam prieieni la masă. Vasile cra şi furnisorul spita- 
lelor. Eforia a publicat licitație pentru furniivja vinului . 
la spitale. In ziua licitaţiei au venit mai mulți comercianți 
cu probe de vin. Un farmacist făcea analiza instantanez 
pentru a constata: calităţile fizice -și chimice ule probelor. 
"Cârnu a dat o probă care s'a constatat că era excelentă cu 
"12% alcool. L'ani întrebat dacă are mult din acel vin și mi-a 
răspuns că mai avea ca 25.000 decaliiri. ..Vinde-mi Și mie 
15—20 decalitri cu preţul care a rezultai din licitaţie (6.50 
decalitrul)”. — „Vă dau negreşit”, 

După ce sa ierminai formalităţile, vine lângă mine. și 
încet îmi spune că-mi dă. dar cu 250 lci decalitrul, pentru 

«că proba a fost Vin de Rhin, Tohannisberg, — „Cum: se poate 
„măi Vasile, cum erezi tu că are să: -ți mergă ? — Nu-mi pasă: 
numai boerul'să trăiască. Ce crezi d-ia cam să dau aşa vin, 

-doar nu sunt nebun, dau eu de cel dela Filaret, care mă 
costă 2.lei vâdra.:-- ! 

In contrâctul cu: predarea vinului se puseseră condilii 
foarte severe. Când: Cârnu a început: să:predea vin, ioți me- - 
dicii au protestat. Am rugat pe doctorul Fialu să se ducă la 
spitalul Colentina să ancheteze. | 

"Fiala a făcut un raport foarte defavorabil. Blaremberg 
s'a supărat, şi a certal pe Fia!a, acesta aj demisionat; iar. Bla- 
„vemberg a făcut un jurnal pe care I-a iscălit el și Ghica, prin 
care îşi lua dreptul ca numai el-să ancheteze calitatea vi- 
nului (vezi; avea : dreptate Cârnu că nu-i va păsa cât va 
irăi boerul). aa . 

Odată aveam i. invitaţi la” masă şi am cerut Cârnului -



* 

EN Dr. C. D. Severeanu 271 

să-mi vândă doi litri tămâioasă neagră (costa. doi lei litrul), 
a şpus că nu mai, avea, căci îl luase boerul tot. — „Şi cu 
cât la plătit măi Vasile 2”:-— „Cu cât a vrut boerul”, 

Eforia, a publicat licitaţia pentru aprovizionarea auto-. 
rităților şi spitalelor dependinte de Eforie, cu lemne. pen- 
tru încălzit. Mai mulţi comercianţi de lemne pentru foc. “u 
depus în cuitea Eforiei stânjenii de probă. În ziua hotărâtă 
pentru licitaţie, am examinat stânjenii, între cari era unul 
extrem de bun, cu 74 lei siânjenul cubic, iar unul de crăzi, 
așezate prost încât pariea dinapoi avea înălțimea de un 
metru, preţul 54. Pentrucă eram, sigur că nici un: furnisor | 
nu se ţine de vorbă să dea lemnele conform modelului. şi 

pentru a nu da loc la discuţii la predare, am, propus cole- 
gilor ca, pe lângă calitatea fizică să ia, lemnele şi cu greu- 
tate, cântărindu-se din toată suma stânjenilor unul sau doi, 
după cum va găsi comisia, de recepţie cu cale, având de. tip 
greuiaiea stânjenului predat ca model. a 

Stânjenul cel -bun cântărea 4.500 kilograme; cel 
prost 1498. | E 

Făcând socoteala am găsit că stânjenul cel mai scump, 
devenea mult mai efîtin ca cel prost, şi așa. fiind, am accep- ” 
tat pe cele mai bune. După ce-am.hotărit.definitiv, am pro- - 
pus concurentului să lase mai eftin. El mi-a spus că, fiind 
pentru bo!navi, şi dacă luăni toată suma de trei mii stân- 

jeni, cât ne trebuiă, dela el, lasă 4 lei la fiecare stânjen. 
S'a făcut jurnalul. l-am iscălit, şi a rămas să facă con: 

tractul. - 
A doua zi, când am plecat dela Eforie, am văzut că un 

domn se ţine după mine pe stradă, şi l-am întrebat ce do- 
reşte ? El mi-a spus că lucrurile sau schimbat, pentrucă 
Eforia hotărise să ia lemnele cele proaste. Când m'am dus! 
la Eforie, am. întrebat pe comptabil ce era cu chestiunea . 
lemnelor. El mi-a spus că după plecarea mea, boerii au fă- 
cut cum era mai bine, au rupt jurnalul, au făcut altul, ac- 
ceptând lemnele cele proaste. 

Peste câteva zile a apărut în ziarul .Voinţa Naţională”. 
un articol intitulat : „Hoţiile dela Eforia Spitalelor”. Arti- 
colul a fost dat de un prieten. fost funcţionar superior, din- 
tre cei demisionaţi cu ocazia scandalului Simion Mihălescu, 
şi cu scopul ca să zgeândăre afacerile.
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f In acel articol: se zicea : 
Domnul Efor Severeanu a vândut Eforiei putregaiurile 

dela moșia sa, etc. | 
La acest articol tendenţios, am. răspuns în ziarul „Ro-. 

mânia”, prin care mă felicitam c'am: trăit să văd presa li- 
eră, ca să poată controla faptele cetăţenilor, şi-am, mulţu- 
mit și „Voinţei Naţionale” că m-a deșteptat, și-i declaram 
că renunțam, la plata lemnelor, iar drept recunoştinţă, dă- 
ruiam proprietatea Ono. redacţiei a:Voinţei :Naţionale” şi 
prin urmare, o invitam să se ducă să ia moșia în primire. 

Era vorba să facem proectul de buget anual; Blarem- 
berg mi-a spus să! mă duc-seara la dânsul, —= Vine şi Ghica ? 
am întrebat. — Alexandru este un prost, nu avem trebuință 
de el căci, ce-i zic cu face, prin urmare are să iscălească 
proectul fără să cerceteze, și așa nu-l mai chem şi-pe el. 
"A doua seară m'am dus la ora 9, după cum convenisem. 

Am sunat, a venit feciorul, m'a condus în salon şi mi-a 
spus că, Măria Sa, era la masă. Auzeam mare ssomot și din 

când în când mai. multe voci strigând : Uraaa, să trăiască 
Măria Sa. Peste câteva minute își face apariția frumoasa. 
Paulina, nevasta lui Blaremberg, mă ia la braţ. şi mă invită 
să merg în sala de mâncare să închinăm.un pahar .de vin. 
S'au deschis ușile, şi la braţul Paulinei; am intrat, am sa- 
lutat şi Paulina m'a așezat la dreapta ei, Blaremberg mi-a 
turnat în pahar un vin negru, era 6 tămâioasă sublimă: 
Blaremberg -îmi spunea că vinul se numește Paulina, după 
numele nevestei sale. Îndată a început să mă  munceascii 
ideea, că eu mai băusem din acel vin, şi numai după multă 

“Trămâniare mi-am reamintit că tămâioasa era dela Cârnu, 
pe care o luase boerul. Ar putea cineva să-și închipuie 
cine erau mosafirii Măriei Sale ? Cred că nu : ei bine să-i 
spun : erau intendenţii de spitale, subintendenţi şi portarut 
dela spitalul de copii. Proectul de buget s'a făcut altădată. 

Blaremberg. sa hotărât să dea o lovitură măre de tot. 
— „Să facem un împrumut de cinci miloane lei, pentra 

" “îmbunătăţirea spitalelor”. Am spus că convin la acest îm- 
'prumut, cu condiţia să facem întâi cadastrul moșiilor, ca să 
slim care este averea Eforiei. să reparăm conacelc. bisericile 
şi şcoale!e la moșii, ca să mărim venitul, și ce va rămâne să - 
facem și la spitale îmbunătățiri.
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S'a admis părerea mea, s'a făcut jurnal, s'a alcătuit 
- motivarea împrumutului, am iscălit, totul rămânând să-l pre- 
zentăm Ministrului, ca să ceară aprobarea Parlamentului. 

Peste câteva zile mi-a spus contabilul că boerii au rupt 
tot ce făcusem, că au alcătuit alt jurnal, alt proiect și alte 
motive. - a 

__ M'am dus la Minister, ani comunicat Ministrului ce &e 
făcuse, și mi-a spus că fără iscălitura mea nu aprobă nimic. 
Când s'a prezentat Blaremberg cu hârtiile Ja Ministru: Catar- 
giu, l-a întrebat că eu de ce nu eram iscălit, şi Blaremberg i-a 
spus că nu-l aprobam. Catargiu i-a cerut că, dacă eu sunt 
în minoritate, trebue să-mi dau părerea în scris, dar trebue 
să subscriu, căci așa zice legea. Blaremberg nu mi-a mai - 
vorbit, și împrumutul nu s'a făcut. o | 

„ Intr'una din ședința mi-a: prezentat, prin surprindere, 
un jurnal scris de el, și iscălit de amândoi verii. 

In acel jurnal se zicea : „Hotărim ca colegul nostru N. 
Blaremberg să se.ducă în Europa să viziteze spitalele, ca 
să aducem şi noi îmbunătăţiri spitalelor noastre; va lua cu - 
domnia sa două persoane competente. La plecare i se va - 
„ordonanța suma de 15.000 lei aur şi oridecâte ori va cere 
comptabilitătea să-i ordonanţeze sumele necesare”, . E 

Am refuzăt să subscriu, şi a plecat colegul Brarembere. 
delegat de colegul Blaremberg. , - a | 

A. luat cu dânsul pe 'un medie şi pe arhitectul Gal- 
ron. A telegrafiat la Petersburg că vine N. Blaremberz, 
primul efor. Acolo se zicea că i s'a făcut o primire princiară, 
poate că în telegramă să-și fi dat titlul de Prinţ. Dela Pe: 
tersburg a ajuns la Paris, şi acolo a cumpărat 500 paturi 
de un tuciu ordinar, cari fuseseră refuzate de Ministerial 
de săsbeiu francez, şi cari. până să ajunsă la Bucureşti sau 
îrânt mai toate, (declaraţia lui Blaremberg în jurnal, când - - 
s'a întcrs). | Si 

- Cumpărătoarea a fost pe 85 de lei bucata, pe câtă vreme 
noi, aici, făcusem' paturi şi somiere de fier, cu 52 lei bucata. 
A cumpărat de şase ori instrumentele dintr'uri catalog al fa- 
bricei, așa încât a dat pe la spitale până si instrumente 
veterinare. Culmea ridicolului. a cumpărat nişte turle de 
fier, cari serviseră pe un pavi'ion japonez, la Expoziţia de 
la 1867 din Paris. pe preţul de 70.000 franci, pentru a se pune! 

| 18
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pe biserica din Sinaia, pe care hotărîsem, s'o prefacem. Acele 
turle zu fost:mult timp într'un şopron la Sinaia, şi maș mira. 
dacă nu vor mai fi şi acum ceva rămășițe din ele. 

Când's'a întors din acest voiaj a anunţat pe toți acoliţii: 
lui 'că- în cutare zi soseşte, şi-i este aşa dor de toţi prietenii, 
încât ar 'voi să-i vadă la gară, să se bucure. Se înțelege, ca să 
nu cadă în urgia lui, s'a dus tot personalul spitalelor. $ si i 

" făcut un halai' Măriei Sale, încât s'a dus pomina. 
A" venit la Sinaia: şi ne-a convocat la vila lui Ghica, să, 

ne spună ce-a făcut. Acolo ne-a prezentat un jurnal scris tot. 
de el, în care zicea să aprobăm, tot ce făcuse. A refuzat. şi 
Ghica, am refuzat și eu, și a aprobat singur; spunând : Apro-- 
hăm totul ce-a cumpărat colegul nostru Nicolae Blaremberg. 
Subscris, Nicolae Blaremberg. 

A fost-nevoie a se face nişie lucrări la spitalul Colen-. 
tina, acestea costau 53.000 lei. Antreprenor era Axerio. De 
obiceiu, în toate contractele se zicea : Antreprenorul este. 
cbligat a face și în plus și în minus, după cererea arhitec- 
tului: Eu vedeam că cu această dispoziţie se întindeau lucru- 

„rile aşa încât plusurile erau totdeauna mai mari decât lucră-. 
rea coniractată şi, speriat de asemenea neorândueli, am ce-: 
rut ca în contraciul cu Axerio plusurile să se facă numai - 
după dispoziţia dată în scris şi iscălită de toţi Eforii, contra- 
semnată de Director. S'a trecut în contract așa cum! ceream 
cu. Când, Axerio a început lucrarea, Blaremberg cerea să se 
facă, să se desfacă, așa încât surplusul rezultat din 
zidire,  dărâmare și iar zidire, se urca peste cilra pre- 
văzută în contract. Nici Ghica, nici eu n'am; aprobat. Cu a- 
ceastă ocazie s'a certat cu Ghica, acuzându-l că a pus pe 
Axerio de a făcut reparaţii la fostul. palat al lui Grigore - 
Ghica-Vodă, aproape de biserica Plumbuita. 

Din neînțelegerea dintre noi ne-am certat, aşa că n'am mai 
lucrat împreună. 

Lucrurile cumpărate de Blaronbere la Paris, trebuiau: 
„plătite. Ministrul. francez a intervenit, şi Ministrul de In- 

“ erne a dat ordin ca plata s'0 ordonanţeze Directorul Ion: 
Lenş-Slătineanu: 

Catargiu văzând anarhia de la Eforie, a făcut o anchetă: 
foarte minuțioasă, a găsit că Blaremberg nu mai poate ră- 
mâne la Eforie şi a cerut lui. Ghica şi mie să demisionăm, să
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«lescompleciăm, ca să poată să depărieze pe Blaremberg. 
pe urmă ne va numi din nou. Ghica a demisionat, iar cu am 

„spus că Blaremberg este ciocoiu şi pot să'fiu tras pe sfoară, 
și prin urmare voesc să ies de gât cu el. Catargiu mi-a spus 
că în cazul acesta nu mă mai numeşte. | 

— Să nu mă mai nunieşti, d-l€ Ministru, dar nici pe el să 
nu-l 'aşi acolo. a 

Minisirul a făcut decret, ne-a înlocuit, și pe Ghica l-a 

reintegrat. 

Neregulile şi hoţiile făcute la Eforie, pe timpul cât am 
lucrat acolo, au fost atât de mulie încât sar putea să se 
scrie volume. ” | 

Poate ca să fie cineva dintre cititori să-mi „reproşeze, c că 
-de ce n'am denunțat asemenea fapie. 

Răspund cam spus totdeauna Minişirilor de Interne. şi: 

mi se răspundea că motive politice îi silese să nu ia nici o 

măsură. Generalul Manu, care venise Ministru de Interne, 
m'a întrebat: că eu nu ştiam că el era militar strateg, și prin 
urmare îi place să aibă inamicul închis în cetate? şi că eu să 
n'am. nicio frică, că nu se prăpădeşte Eforia cu ce face Bla- 
remberg | - 

Am întrebat odată pe lorg&u Lahovari, preşedintele 
“Curţii de Conturi, dacă avea cunoștință de neregulile ce 

se petreceau la Eforia Spitalelor, şi dacă compturile sunt 

toideiuna în conformitate cu legea. El mi-a răspuns că se 

primeau la Curie, dosarele Eforiei. legate cu sfoară. Curte 

de Conturi face închecre că totul este în regulă Şi, le pune 

în rafiuri. 

— Ce vrei, d-le Severeanu ? D-ta nu..ştii că, Blârem- 

berg este văr cu Ghica şi rudă cu „toli. ciocoii ? Vrei să-mi 
ridic toată boerimea în capul meu î Lasă, că Eforia Spitale. 
lor nu va pieri !
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Ş 18 | 

PROFESORII MEI DIN TURNU-SEVERIN 
N 

Pentru recunoştinţa ce datoresc profesorilor mei dim 
şcoala dela Turnu-Severin, trebue să-i împrospătez în me-- 

--moria acelora cari vor mai trăi, dintre foştii lor şcolari. 

La anul 1853, luna lunie. sta mutat Ocârmuivea (Pre-. 

fectura) dela Cerneţi cu toate autorităţile, la Turnu-Severin: 
până atunci Cerneţul fusese capitala judeţului Mehedinţi).. 
Cu acea ocazie s'a înființat şi prima şcoală primară, între- 
linută cu cheltuiala Eforiei școalelor (pe atunci nu era Mi- 
nister al Instrucţiei Publice). Profesori ' iau fost ; numili: 
Take" Frumușanu pentru cl. III, originar din Tg.Jiului si 
"Ion G. Ruptureanu cl. I şi II, originar din satul. Ruptura. 

Amândoi terminaseră cele: 1V clase ale Gimnaziului Sf. 

_ Sava (clase de umanioară). 
Școlerii, cum îi numea Ruptureanu, veniseră cu câteva: 

clase făcuie la şcoala de la Cerneţi ; aşa că s'au format: 

clasa 1 și II, profesor Ruptureanu şi clasa III, Take Fru-.. 
muşanu. 

Atunci m'a dus și pe mine !a şcoală. Peste câteva zile. 
Frumușanu a fost permutat la Tg.-Jiu, Ruptureanu a fost 
permutat la clasa III și a 1V, iar pentru clasele I și Il a. 
fost numit G. Băileanu. 

Anul școlar 1855 a. început tot cul doi profesori: 
Când m'am dus la școală, am dat de o lume cu totul 

necunoscută pentru mine : erau boeri, mulţi copii, erau de 
cei îmbrăcaţi nemţeşte, erau şi copii de . țărani. Mirarea 
mi-a fost foarte mare, când am văzut că erau şi cocoane 
care învățau carte. Doamne, ce minune că vedeam! cucoa. 
nele la un loc cu băeţii | 

Între „copii, era unul mai alergător, mai vorbitor și 
domnul Ioniţă îi zicea totdeauna: măi, Dumitre, âdu-mi 
bastonul și pălăria și băiatul spunea: acu, domnule Ioniţă. 

„ Şcoala era instalată în etajul de sus ; erau patru ca- 
mere, una pentru cl. ] și a II, una clasa III și a IV, iar două 

"camere mici, pentru locuirea profesorilor. | 
"Domnul Ioniţă (Ruptureanu), m'a aşezat în banca I-a, 

:* alături de alţii și ne-a arătat cum să facem. literile-cu dege- 
tele în aer şi ne spunea că așa se învăţa la nemți.
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Nu a ţinut mult timp acest fel de învăţătură și ne-a 
adus o bangă cu şghiab plin cu nisip și d-nul Ioniţă făcea, 
literile cu tibișirul pe tablă, iar Ședatorul netezea nisipul și 
ne striga : degetul pe bangă, ochii la tablă şi faceţi pe A. 
Până să învăţăm a face pe A, era vai de capul nostru, pe 
câţi îi plesnea Şedatorul cu linia: peste degete şi pe câţi îi 
urechea profesorul, ba încă d-nul Ioniţă mai da și cu nuiaua 

- de răchită pe unde îi venca şi nu se uita unde lovea. 
Cu chiu cu vai, am început să facem literile pe nisip, 

dar nu prea le ţineam. minte şi mai înjuram; pe cel care a: 
mai născocit și învăţătura aia. Am început să învăţăm li- 
terile, câte una pe carte, apoi câte două litere alături, ba mai 
multe ca să începem a face vorba. Doamne! ce greu era. 
Silabiseam un fel și spuneam, : ali ceva. 

Mai plângeam, mai mă dam cu-capul de păreţi, mai în-. 
-juram pe cel care a făcut afurisita aia de carte şi tot nu ţi- 

neam minte să spun şi eu ca Şedatorul. _ 
Cu mare greutate să înveţi carte, cu greu intră în ca- 

pul copiilor, dar însfârşit, haidi, haidi, am cam început a 
lua din loc; mai cu-dorul de a învăţa, mai de frica nuelelor: 

de răchită, pentru că profesorul Ruptureanu nu glumea și 
bătea de mama focului. | 

Adevărul este că Domnul, - Ioniţă, în hatârul fratelui 
= 

Cum am învăţat cele patru clase, am scris altă dată. 
“Să vorbesc acum de caracterele speciale ale celor doui pro- 
_fesori, pentru memoria cărora am toată recunoştinţa ce le 

dâtoresc, căci mi-au dat primele noţiuni, cari mi-au servit 
pentru continuarea studiilor, ca să pot şi eu fi de folos, altora: 
și mie. - 

. N 

Ion G. Ruptureanu . a 

Prmiul meu profesor a fost regretatul, Domnul loniţă, | 

cum, îi ziceam și noi şcolarii şi cum îl numeau toţi: la Turnu- 
Severin. Era de observat că la T.-Severin, societatea de acolo. 
avea un langaj special în numirea persoanelor, âşa; când 
era vorba de un bărbat mai de seamă, boerii, cum îl consi- 
derau cei cari îl cunoşteau și îl numeau după numele de: 
botez, punând înainte epitetul de: Coconul: așa, când 

, 

N
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vroiau să vorbească de Grigore Miculescu, era destul să 
„zică :. văzui pe Coconu Grigorie şi toţi știua că era vorba 
de Grigore Miculescu şi âșa când era vorba de Pană Gărdă- 
reanu, Costache Kârjeu, Tomiţa lupceanu, etc. Pentru femei 
se adoptase altă denumire, pe ele le numeau după: numele: 

  

  

  

    
  

Ion G. Ruptureanu 
Protesor la T.-Severin . a aa 

de familie, așu sc zicea : Miculeasca, Gărdăreanca, Cernă- 
leasca, Băileanea, ete. - a 

Pentru Rupiureanu aveam. toți o singură denumire de: 
Domnul loniţă. _ 

Tot asemenea la Severin şi pentr punciele cardinale, 
aveau numele lor-proprii, aşa pe acolo, când voiau să -zică 
Nordul, ziceau în deal, sudul, în vale, răsăritul, la vale şi 
apusul, la deal. Sei 

- Când vroia să trimită spunea : dute la vale Și spune 
Băilencii. să vină deseară în vale, la grădină. Și aşa; când 
irimitea şi la alte cucoane.. 

„Ruptureanu era originar din satul Ruptura, plasa- Mo: 
tru de jos, districtul Mehedinţi, fiu de țăran. 

“ Ruptureanu și-a făcut învăţământul în Gimnaziul Sf. 
Sava, î În Bucureşti, pentru că i el vorbea câteodată de pro-
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fesorii Gimnaziului şi de alte persoane de prin București, 

de :unde puteam deduce că „acolo a făcut cele patru clase de; 
umânioară.- e - i i 

: -Ruptureanu era orieinăl, forma un tip spetial al lui. 
Avea portul lui, gătireaj, vorba şi mersul lui particular. . 
"i “Când mergea Ruptureanu pe stradă, călca apăsat și. 
'rar,. cu -tălpile lui late și picioarele noduroase, cu jobenul 
lui, şi ori şi cine îl vedea striga : Uite domnu : loniţăy iar 
scolarii” şopleau şi ei : uite domnu -loniţă, luaţi-vă căciula 
mă ă băeți, că e dommu loniţă.: - 

- Domnu loniţă își îngrijea foarte mult toaleta, își ne- 
iezea părul lins pe tâmple. netezea mereu ' barbișonul, îşi 
“răsucea mustaja pe buză și Dumitru sta la spate şi îl admira 
pe d-nul Ioniţă, că se dichisea mult în fața oglinzei, mai 

fJuera, mai povestea câte ceva lui Dumitru, avea şi un cân-. 
tec particular, ca să-şi aducă aminte de dragoste şi începea : 

„Bate vântul Sălciile 
Să pornească şeicile. 

Aa „..„.- Să pornească şaica mea, 
i La Marița văduva, 
N Că mă iubeam cu ea. : 

Mai fredona şi o arie dintr'o operă necunoscută, şi lui 
Dumitru îi spuneu că era Briganzii de Schiller şi, când 
era gata striga : Dumitre, pălăria, și bastonul |! şi pleca pe 
pe siradă. Cu toate că. Ruptuieanii se dichisea mult, nimeni 
nu i-a cunoscut nici odată vre-o intrigă amoroasă. In: fine: 

a'dat Dumnezeu că s'a răspândit vorba cum, că Domnu lo- 
niță se însoară. Vis-ă-vis de şcoală, un boer, Ioniţă Isvoranu, 
şi-a clădit o casă. El avea un fiu în școală, dar avea şi o. fată, 
cu un defect de vedere din naştere, se uita-cruciş, şi cum nu 
prea erau tineri să o placă, s'a propus lui Ruptureanu, deşi 
cam bătrân, mireasa cu loate că era cam. chioambă, "nunta 

sa făcut; Ruptureanu a intrat în- neamul bocresc și cu ne- 
vasta, a luat şi moşie. . 

Inainte de a se însura şi a deveni proprietar de moșie, 
Ruptureanu vorbea des despre Țăranii robi, şi că ar fi tre- 
buit să li se dea şi lor un petec de pământ, care să fie al lor; 
şi să-i scape de a mai face clacă la boeri. 

După ce s'a“făcut şi el boer cu moşie şi se vorbea de. 
împământenirea sătenilor, Domnu Ioniţă s'a schimbat; el
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spunea : auzi dumneata ca să-mi ia moşia mea, să o: dea 
țăranilor, da! unde s'a mai pomenit o nedreptate ca aceasta €! 

Ruptureanu nu avea nici un viciu rău, nici pentru el, 
„nici pentru alţii, era potolit, nu juca nici un joc, nici de 
distracție, nici de hazard, iar când se ducea şi el la sărbă- 
lori, baluri, pic-nicuri și simţea o mare plăcere că îmbrăca 

“fracul: lui cu nasturi de metal galben. e : 
Domnul Ioniţă era profesor bun, foarte conştiincios. La 

început, când era pentru cl. I și IL, se supăra foarte rău, 
dacă şcolarii nu, înțelegeau şi nu puteau învăţa şi atunci de- 
venea furios şi bătea, bătea rău de tot, da cu mănunchiul de 
nuele, și nu se uita pe unde lovea. Se vede că a fost cu- 
noscut de vre-o autoritate, căci mai pe urmă 5'a mai potolit 
şi nu mâi bătea așa cu furie. 

EI avea totdeauna un obiceiu al lui, el ne spunea: Măi 
băeți, uite trece luna Și ce are să zică revizorul că luăm 

"leafa de geaba. Acum s'a schimbat dictonul şi profesorii spun 
aşa: Mă băeţi, nu mai trece luna, este prea lungă, ca să ne 
luăm. leafa mai repede. 
"Alte timpuri, alte moravuri. - « 

.G, Băileanu 

| Nu au trecut multe zile. și nisa spus că Frumușeanu 
era permutai la Tg.-Jiu, Ruptureanu trecut.la cl. III şi a IV 
şi. în locul 'lui, se aștepta să sosească, G. Băileanu. . -: 

Când Ruptureanu ne-a anunțat că-cu vaporul sosește: 
noul nostru profesor, ne-am dus la port şi din vapor : s'a. 
scoborât un tânăr, un fâsticoi: de băiețandru înjobenat, cu: 
mustăcioară: pe. buze. El era frumos şi surâdea frumos, era; 
vesel şi ne.întreba pe fiecare, dacă ne părea hine că a venit. 
Fiecare din noi, copiii, care de. care ne întreceam să: luăm: 
câte ceva din bagajurile profesorului.. de altmintrelea. ele 
erau. şi prea puţine. : 

„In: ceeace priveşte originea lui Băileanu a rămas : uni 
mister, căci nimeni nu a. ştiut unde a fost născut, el nu a 
vorbit nici odată de părinţii și rudele iui şi nici alt cineva: 
nu a venit să întrebe de el, nivi el nu s'a dus nici udată să-și 
vadă rudele. Băileanu părea a fi cineva ma? deosebit, pentru 
că arăta o educaţie aleasă, el era cuviincios, nu înjura, nu
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era mojic, nu drăcuia, iar cu şcolarii se purta bine, numai 

câie odată punea pe câte unul în genunchi, îl ţinea în pi- 
“cicare, da cu linia la palmă şi-l lua de urechi, atunci când 
copiii nu învăjau sau făceau nebunii rele. EL stăruia foarte 
mult, ca copiii să înveţe carte. 

"- Băileanu era făcut să fie curtezan, dar la Severin « era 
lume foarte puţină şi se curioşteau mai toți între ei, pe lângă 

aceasta era încă şi obiceiul oriental, că femeile .crau şi 
puţine” Şi care erau, nu erau libere ca astăzi. In tot Severi- 
nul erau numai trei tineri mai aleși: Popovici, inginerul ora- 
şului ; Băileanu şi Iancu Boşoreanu,. frumoși, eleganţi și 
niimai ei făceau furori. Cum în Severin nu era.loc de joc 
pentru curtezani, ei se duceau la Cerneţi pe jos sau călări 
căci acolo erau câteva Demoazele, pe care nu avea cine să 
le curteze, și când cei irei flăcăi, treceau pe strada Mare 
(una era), toată lumea rămânea extaziată că au venit (.urte-: 
zanii.' Femeile bătrâne, de necaz, îi numeau: cei trei crai, 

. ar Demoazelele le strigau : Voila les trois gandins ! Frau 
foarte puţine şi ele, vre-o patru-cinci, atâta tot. 

Băileanu a fost odată nedrept cu mine, pentru că a 
protejat pe un băiat de popă, căruia i-a dat premiul întâi 
eu cunună, și numai după rugăciunile popei a fost premiat |. 
Popescu fusese un şcolar bun, dar n'a venit la şcoală de la 

„vacanţa Paştilor până la Sf. Petru, a venit însă după ce s'a 
făcut clasificarea. Eu însă erum clasificat ca să am. premiul 

întâi cu cunună. Cu toate acestea păstrez toată recunoştinţa 

regretatului meu profesor. 
„Neavând nici o cunoştinţă, despre trecutul. profesorului 

G. Băileanu, am seris fiului său, D-l Magnus Băileanu la 

Turnu- Se rerin, să-mi trimită ceva notițe şi el a. fost aşa de 
gentil şi mi-a trimis scrisoarea următoare : : 

i T. „Severin, Decembrie, 1928. 

“ Mult stimate domnule doctor, 

„ : Nam primit promisa Dumitale scrisoare, dar am pri-. 
mit carta poştală. . i 

Mă grăbesc a răspunde : : tata probabil, sa născut'la 
1830, a încetat din viaţă la 1888. | 

| EL, încă tânăr (circa 18 ani) a luat parte activă în prez 
ze | . A Ma pe - 7
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gătirea Revoluţici de la 1848, făcând propagandă, tocmai 
prin Buzău, împreună cu bătrânul Caloianu. 

| Mai târziu, probabil la 1855, iarăşi făcu propagandă 
contra Ruşilor. - : 
„Este prins, dus înaintea unui. general rus, acesta îl a- 
pucă de barbişon și-i zice: „Barbişon ă la Napoleon f.. 
Mee ÎN. Cl” d 

II. A scris foarte-mult proză, dar mai ales versuri, pu- 
blicate în „Curierul de Anibe Sexe” şi altele, sub direcţia 
lui I. Heliade- Rădulescu, cu care a întreținut relaţiuni 
cordiale. D-ra Karkaleki, înainte de răsboi, adunase -publi- 

_caţiile lui şi își pregătea un studiu critic asupra lor, drept 
teză de doctorat. Din nefericire d-ra a murit mai înainte 
de a-şi publica lucrarea. . - 

__ TUL. Făcuse, ca elev, toate studiile superioare din fară, 
din timpul său. Ştia latinește foarte bine (gramatica de 
care s'a servit el o am şi azi); ştia foarte bine franțuzeşte ; 3 
citise mai toţi clasicii francezi (din care am. de la el până 
azi mai multe opere); ştia nemţeşte, tradusese din Lessing, 
între altele „Beţivul și moartea”. ie a 

IV. Era un înfocat susținător al „Şcoalei latiniste”, pe 
care abia în ultimul timp, începuse să o temporeze. .... 

| V. Ştia pedagogia, etc. şi în școală îşi, punea tot sufletul 
pentru a lumina şi întări patriotismul. Şcolarii săi sau dis- 
tins pretutindeni. A luptat mult pentru a stârpi papagalis- 
mul. Căuta înţelesul celor învăţate şi morala. - 
„ „Era extraordinar de: conştiincios punctual. .N'a lipsit 
pici. odată dela şcoală. Căuta să formeze voința şi carac- 
terul elevilor.. Ii recompensa pe cei ce îi constata că au-o 
„personalitate. N 

“VI. Pe cei mai merituoşi școlari îi ajuta cu puţinul ce 
avea, irimițându-i la învățătură mai superioară, în special 
la București, sau le dădea numai recomandaţiuni. Așa că 
mulţi din acești școlari au ajuns, mai târziu, mari demnitari. 

VII. A fost foarte bine apreciat de Minister şi nu odată 
i s'a oferit Directoratul în Ministerul de Instrucție, î în spe- 
cial de Tell bătrânul. _ 

VIII. Avea re!aţiuni cu P. Poenaru. Mai târziu, cu Da- 
villa, cu care era prieten, cu Exareu, etc., etc. 

IX. N'a urmărit onorurile și n'a: voit nici odată, să se 
fotografieze... crezând în zădărnicia vieţii omenești. 

. - ra
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- Scuză-mă că îţi seriu aşa de repede. şi succint. 
ţi mulţumesc din inimă pentru prea Îrumoasele Dumi-. 

tale intenţiuni. 

„Cu tot respectul “și cu "toată dragostea, 

A aa : | “MG, Băileană - 

s19 
BINASTULLE DIN SERBIA De 

Pentru că am cunoscut pe unii dintre membrii celor 
două Dinastii cari au domnit în Serbia și cum unii dintre 
ei au trăit pe la noi şi s'au înrudit cu familii românești, cred 
nimerit să publie câteva din amintirile mele. 

Incă de pe timpul pe când Turcii stăpâneau asupra Ser-. 
biei, erau lupte continui între acei stăpânitori barbari şi lo- - 
cuitorii oprimaţi ai acestei brave naţiuni. 

Dintre cei mai îndrăzneţi. luptători s'au: făcut căpetenii 
(Voi-Vozi); ei conduceau.pe luptătorii cari dau luptele, când 
pe faţă, când pe ascuns (guerila) contra Basbujucilor, şi mai 
târziu contra Ascherilor. 

„Pe: când. erau! chiar în lupte crâncene, se intâriplau 
între Voevozi: neînțelegeri în: privinţa; ca cine să fie -mai 
mare şi de aceia a fost între ei o luptă pe viaţă şi pe moarte. 
Dintre toți Voevozii s'au ales doui cari au fost şi cei mai 
bravi : unul Kara- Gheorghe şi al doilea a fost Miloș Obre=: 
novici. După ce Turcia a dat jumătate, de independenţă, Ser- 
biei, cel dintâiu care a reuşii să ia puterea a fost Kara- . 
Gheorghe. Din această cauză, al doilea, adică Miloş Obre-. 

- novici, a jurat răsbunare adversarului şi tovarăşului de luptă 
pentru: dezrobirea neamului sârbesc. Miloș Obrenovici a or- 
ganizat o conspirație și a asasinat pe Kara- Gheorghe Şi a. 
ocupat tronul principatului sârbesc, persecutând pe toți ur-. 
mașii  Kara-Gheorghevicilor. 

Pe tot timpul domniei lui Miloș, inamicii lui au rătăcit 
prin ţări străine, dar nu au încetat a conspira contra lui 

Miloș şi a urmași'or lui. Am cunoscut odată pe unul dinire:
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Kara-Gheorghevici; el a fost ginerele lui Maior Mişea, pro- 
prietar al moșiei Clejani! Pe tânărul Kara-Gheorghe- 
vici îl vedeam adesea fiindu-mi recomandat de colegul meu, 
Doctorul Zaharia Petrescu, care era: medicul lui Maior Mi- 
şea. Kara-Gheorghevici era un tânăr elegant şi manierat, 

  

        
Mihail Obrenovici 

Domnitorul Serbie! 
4 

dar, lucru curios, a fost că el nu eră negricos la faţă ca să 
justifice cuvântul turcesc, Kara, care însemneoză: negru. 
Din când în când se scria prin ziare de conspirația Kara- 

„ Gheorghevici'or contra dinastiei Miloș Obrenovici. Dintre 
membrii familiei Miloș Obrenovici am văzut odată pe vapor. 

pe bătrânul prinţ Domnitor Miloș; eram pe un vapor pe 
Dunăre. el era foarte bătrân, suferind şi orb, pentru că 
avea cataractă şi venea în ţară la noi, să-și caute sănătatea. 

Ss
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| | _ | 
El a fost operat cu succes de Doctorul Fialla. Din cauză: 

„-că a fost bătrân şi suferind a abdicat în favorul fiului său. 
Mihail (Miloș II). Conspirația îndârjită a Kara-Gheorghe- 
vicilor contra lui Mihail n'a încetat şi odată, pe când acesta 
însoțit de o vară intimă şi de aghioianţii lui se plimbau, o 
bandă a conspiratorilor ascunsă în grădina 'orașului Topci- 

  
_ | Maria Obrenovici 

Născută Catargiu. Cumnata lui Miheil Obrenoviei ” 

-der s'au repezit dintr'un stufiş şi cu iataganele au măcelărit - 
pe Prinţul Mihail, pe femeea care îl însoțea şi pe toţi cei- 
lalţi.. Spaima a fost îngrozitoare, dar cum familia Obreno- 
vici a fost foarte iubită, toate autorităţile au proclamat în- 
dată, de Domnitor pe tânărul copil, Milan Obrenovici şi au 
urmărit și-prins pe toţi asasinii şi i-au condamnat. 

Cu aceasta a fost amânată revenirea la Domnie a Kara- 
'Gheorghevicilor. 

Pe când eram şcolar, în școala de medicină, veneau pe 
la noi, doui tineri ofiţeri din armata de cavalerie a noastră. 

Ei erau doi ofiţeri foarte mânieraţi, eleganţi și vorbeau
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bine limba franceză; ei erau prieteni cu unii. dintre cei mai. 
în etate dintre noi. Noi: cei mai tineri, nu-i. cunoșteam. şi 
nici ei nu ne vorbeau. Unul dintre acei tineri era un. Obre: 
novici, căruia îi ziceau toţi: Prinţul. Se.spunea că era aghio-. 
iaritul Caimacâmului. A. Ghica. Al douilea tânăr ofiţer a 

fost un Odobescu. Amândoi tinerii ofiţeri erau de o consti- 
luție foarie debilă aşa încât. Odobescu a murit peste puţin 
timp, olticos. SI Ia 

Tânărul ofițer, prinţul Obrenovici sa însurat cu una 

dintre cele mai frumoase fete, născută Catargiu; ea sa nu- 
mit Maria Obrenovici şi a jucat un mare rol în evenimentele 
politice. Ea a fost. mama lui Milan Obrenovici, mai târziu 

regele Serbiei. :* i 
Milan, fiind proclamat prinţ Domnitor, lă etatea de co- 

pil minor, s'a instituit o regență de trei persoane de mare 
importanţă în Serbia, sub preşedinţia lui Blaznaw: aiz, fost 
ministru. Pe timpul minorităţei lui Milan, mama Sa a rămas 
la Belgrad, pe lângă fiul său. 

Când Milan a ajuns la cetatea de 16 ani, ajutat de unele 

personagii importante, şi-a luat măjoratul şi a devenit ar- 

bitrul situaţiei şi a numit miniştri, iar mama lui, cu voic; 
“Lără voie. a părăsit Serbia pentru totdeauna si sa stabilii 

în România. Copilăria lui Milan, a fost foarte rău îngrijită, 

- pentru că el a avut o viaţă foarte shuciumată,, Tatăl lui Mi- 
lan, murise de mult ofticos. așa că “Milan nu u fost mai or- 
donat ca tatăl său. : 

“Milan s'a însurat cu Natalia Keşeo, fata unui basarabean 
bogat, şi a avut de fiu pe urmaşul lui lu tron, Alexandru. 

„Acel Alexandru nu a avui o conduită ca moşul şi tatăl lui. 

EI s'a însurat cu o femee. care nu.se bucura mult la situați ia 

sa, așa că. şi din cauza vieții zăpăcite_ au lui Alexandru și 
a însurătoarei lui cu Draga, sa închegat un menagiu foarle 
neplăcut poporului. Draga a predominat asupra soțului şi a 
arogai prea mari drepiuri în toate direcţiile. formându-şi 
protejaţi şi persecutați. Această stare de desmăiare a produs 
o mare nemulţumire, mai cu seamă în rândurile armatei. 

care ajutată de către partizanii Kara-Gheorghevicilor, a fă- 
cul că peste şaizeci de ofileri superiori şi inferiori au năvă- 

lit într'o noapte în palat. pe când Alexandru cu Dragu 
dormeau. şi i-au măcelărit în chipul cel mai barbar, iar ca- 

davrele lor au fost aruncate pe ferestruile palaiului. 

A
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In aceiași noapte conspiratorii asasini au proclamat 
Rege pe Petru I Kara-Gheorghevici, care se afla la Geneva, 
şi unde, o deputaţiune s'a dus de i-au oferit Coroana Ser- 
biei și l-au adus la Belgrad. 

Cu asasinarea Regelui Alexandru Obrenovici, s'a stins 
Dinastia Obrenovicilor.



INCHEERE LA VOLUMUL II 

In fine, cu vai cu chin, și cu voința'lui Dumnezeu. și a- 
mărăciunea mea, am ajuns la finele calvarului prin care 

iun trecut. 
Munca nica, pentru adunarea maţerialului, îngrijorarea 

pentru ă găsi fondurile necesare, au fost cum au fost, dar 
când am intrat în ghiarele rapace ale tipografilor, a fost o 
adevărată nenorocire. La început, pentru volumul I, am fost 
victima unui tipograf, care mi l-a recomandat un prieten și 
care tipograf mi-a luat un preţ fabulos. Prietenul ca om 
special în ale conducerei de imprimat, a luat angajamentul 
de a duce tipărirea la bun sfârșit. El a condus imprimarea 
în modul cel mai neglijent din. câre împrejurare a eşit cele 
şcase prime coale, cu atâtea erori în cât cititorul îmi poate 

airibui mie, cu toate că prietenul trebuia să aibă răspun- 
derea, —pentru că a fost plătit şi material şi moral, —a 
evita asemenea neplăceri pentru cititori. Tipograful neglija. 
cu totul direcţia imprimărei și în cele din urmă a dat un 
faliment strașnic, cauzându-mi foarte multe pagube. 

După recomandațiile altor prieteni, m'am adresat la un: 
- alt tipograf. Acesta a întrecut pe cel dintâiu, în laude, în 
neglijență, în minciuni și în rapacitate, Restul volumului 

La eșit şi mai defectuos ca începutul. 
Pentru volumul al li-lea; m'am. adresat singur, neîn- 

demnat de nimeni, la tipografia „Voinţa” de sub direcţiunea 

d-lui C. Antonescu, str. Banului 3, unde am găsit ca diri- 

sinte al atelierelor pe tânărul Angelescu Ion, care cu toată 
buna-voinţă. s'a pus la dispoziţia mea şi, amândoi împreună, 
am: dus până la fine volumul II în condițiuni mult mai bune. 

7
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Afară de unele mici erori de schimbare de litere, cele mai 

principale, şi erori de ortografie, sunt în paragraful care 
tratează despre Moartea lui I. C. Brătianu. Rog pe cititori 
a scuza aceasta și a face corijerile cuvenite. 

Rămân acum în luptă cu nevoile inerente ce „există de 
la autori la librari, cari, după ce cer scăzăminte conside- 
rabile, nu fac nici o reclamă și așteaptă ca autorii să le aducă 
ds mână pe cumpărătorii amatori de- cărţi, și dacă le dai 
în depozit, riști adesea să nu te mai întâlneşti nici cu căr- 

țile, nici cu banii. i 

_. Profit de această ocazie a exprima recunoştinţa mea 

d-lui Alexandru. Gălășescu, autorul importantului studiu 
„Din istoria spitalelor civile” dependinte de Eforia Spitale- 
lor Civile din Bucureşti, şi d-lui dr. Gomoiu, pentru valo- 
rosul studiu „Din istoria medicinei române”.
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