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- Memoriei lui DIMITRIE GRECIANU, cu nemărginit
„respect și adâncă pietate închin aceste pagini,
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“PREFAȚA
Ca fit al Iaşului, salut totdeauna cu drag tot ce se: spune
ori se scrie despre orașul ăcesta de legendă, peste care zi cu zi
uitarea își lasă tot mai mult vălul ei cernii.
i
De 'aceea, când amicul meu Rudolf Suțu m'a rugat să-pre-'

- zint publicului lucrarea sa prin câteva cuvinte de introducere, m'am
. simţit viu emoționat, cu atât mai mult, cu cât mi-am făcut copilăria şi adolescenţa în strânsă legătură. cu fratele său, defunctul
Alexadru . Suțu, în casa părinlaască a acestora, din strada Carp.
Tot ce'scrie în volumul de față: Rudolf Suţu, nu este lite-

ratură și nici nu cere să fie.
Sunt crâmpeie, ași puteă spune cinematice, din viața Iașului

de odinioară. Oameni și. fapte trec rând pe rând pe dinaintea cetitorului, cu simplicitate,
„Autorul n'a. înţeles să facă în-luerareg sa niei sl, În Fepre=
" zentarea lucrurilor, nici. comentarii asupra: lor,

Dar mai eu seamă pentru vechii ieșeni, cartea amieului. meu
prezintă

patie,

un

intetes- deosebit și toți- aceștia

văzând.

o-vor

urinări cu sim-:

în fiecare filă a-ei-o oglindă fidelă. a Iașului de

gitădată,
MIHAI CODREANU.
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„ Iașii de odinioară
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Acţiunea partidului conservator
când

Incepem

aici

de la

la laşi

1894,

din: toamna

făceau. politică

anului

militantă

acesta,

un

Ale-

„- xandru Mavrocordat, Prinţul Grigore Sturza, Dimitrie

Sturza-Scheea, Vasile Pogor, Neculai. Culianu,A. D.
-Holban şi alte nume cunoscute. Cu toții erau înre-

"gimentaţi

în. puternicul par
: conserv
tid
ator. Işi. vor a-

„duce cu. căldură-aminte
din. cei cari: mai .vieţuesc astăzi, de luptele frumoase ce se dădeau pe atunci,:de.
„discuțiunile și - ședințele politice ce aveau loc.pe atunci

„1894,

ia

Se

pentru

lași.

|

DE

PI

„

adunaseră pe la mijlocul „unei: Septembrie '
senatorii şi deputaţii conservători ai lașului,
a.dao

direcţie acţiunei

partidului conservator

„din localitate. O comisiune a fost numită: sprea dis;cuta prealabil toate. chestiunile: privitoare la intere„sele..partidului, ce. s'ar putea ivi. şi.să iea o. hota-

- râre

asupra

lor.

A

E

|

„Comisiunea se compunea
din Alexandru Mavre- „cordat.şi : principele Grigore:Sturza preşedinţi de o-noare, Dimitrie Sturza-Scheea preşedinte; cu toţi decedaţi astăzi și membrii.d-nii Grigore. Ghica- Deleni,
Dimitrie Zarifopol, :Petru Missir şi A. C. Cuzași ce:

2

-
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ce urmează decedați şi dinșii: Vasile Pogor, Neculai
“Culianu, Sandu Răşcanu, A. D. Holban, Eugen GhycaBudești, loan Diamandi, Ion lanov,: Grigore Gogâălniceanu, Dimitrie Grecianu, George Catargi, lon Mavrody, Eugen lonescu și Alexandru Volutza.
“Alegerile

comunale”

Membrii comitetului partidului, după câteva zile
se adunară spre a delibera asupra viitoarelor alegeri
comunale, în ipoteza casărei alegerilor comunale efectuate în zilele de 5 şi 7 Septembrie c.:
S'a decis atunci a se desemna.ca primar pe Ioan
Diamandi şi. de prim ajutor pe căpitanul Movrody.
Un număr de locuri din consiliu au fost reservate
pentru

candidaţii radicali, cu cari existau

anterioare.

Şase locuri se rezervase

cercurilor din Păcurari şi Tataraşi.

angajamente

pentru

-

|

delegaţii

i

„. Preşedinţia lui Lascar Catargi.
." In: 1895 Martie,

membrii fondatori

ai clubului, au.

luat cunoştintă de scrisoarea adresată de Lascar Catargiu, prin care primește preşedinţia de onoare şi
acceptă a vani la laşi pentru a asista la inaugurarea
clubului.
a
ae
|
Se hotărâse sa se ia în chirie pentru club :veChile case Neuschotz. Până acum ședințele se ţineau

în sala otelului Binder.

“Conservatorii ieşeni.

lată și numele conservatorilor ieșeni, de pe atunci:
„ Grigore Cogălniceanu, Vasile Cantacuzino, Vasile
Pogor, |; Diamandi, N: Gheuca, A. D. Holban, Grig.

"Ghyca,

Eugen

Ghyca,

C. Leonardescu,
loan

Petru

Niţescu,

Gh.

“Botez.

lanov, |, Mavrody, Petru

Missir,

Dimitrie Grecianu, lon -Rallet, Gheorghe Irimescu, lon
Zaritopol,- Xenophon Gheorghiu, -A. C. Cuza, Petru
Sion, Sam. Konya, Neculai Culianu, O. Lochman,

Al. Volutza,

C. Zaharia, Gheorghe Şerban,

Gh. Ca-

IAŞII DE ODINIOARA

“targi, Leon

“3

Bogdan,

1. Ventura,

A.

Can

tacuzino-Paşcanu, Costea Balș, lancu “Barozzi,
D-rul Filipescu,
P. Papadopol,
Nicu Nanu, N. Cazimir, Sturdza- Sche
ea,
„Mi

hai

Ivaşcu,

C. Ivașcu, „Dim. Zarifopo

Mescu, Alex. Negruzzi, Sandu Răşcanu, l, Eugen loC. Castroian,
Neculai Lupu, Nicu Cananău, Dimitrie
Bogonos, Const.
:Bogonos, Căpitan C. Carp, Nicu Suţu
,
Xxandrescu, Dimitrie Mavrocordat, Alex Dimitrie Ale. Mavrocordat, “
«Alexandru Suţu, Dr. Peride, Abgar
Buicliu, Anton.
Naum,

dini,

“Const.

Ştefan

Teodor

Vârgolici, Const. Meissner, Nicu Coz
a-

Tăutu,

Vasile Lazu,

Ştefan

Negruzi,

Cantacuzino-Paşcanu, lacob Negruzzi
, Vasile

* Vladoianu, loan Verdeanu, Vasile Ciud
in,
„Căpitan Baldovici, Dr. Ilie Stroici, Dr.. Dr. Buicliu,
Gh. Bogdan,
A. Stoianov

“Gheorghe

A

ici, Dr. Zamfirescu, Const. Grigores
cu,
Bou, V. Chirnischi.
e
a
Între

„Era Nouă“

Şi „Evenimentul“

“Un :membru cal. clubului,d. Dimitrie Zaritopol,
clubului o înt

adresează

ânipinarela, cele scrise de
Ziarul «Evenimentul», cumeă „d-sa
ar face pe disidentul în: partid. D-sa însa se declară
în divergență
de opiniuni” cu «consingenii „săi poli
tici» din cauza
iodului cum s'a format comitetul şi a
drepturilor de
discuţşiiide votare în club.
„În

legătură

cu formarea

com tetului

clubului, el
a fost alcătuit din 26 conservatori,
iar nemulţumiţii
cereauca să se aleagă mai mulţişi
să
teze din partid spiritul prea exclusivist. se. îndepaâr:. |
|
|
„În_consiliul judeţan.

„In

Mai

1895, avropiindu-se

alegerile

conservatorii ieșeni au pus la vot candidat judeţene,
urile şi au

întrunit

majoritatea

voturilor,

d-nii

Dimitriă

.Alexandrescu,
Dr. Gh. Bogdan, C. Chirila, Vas. Cantacuz
ino,
loan Manu, Colonel “A. Cristea, N. Gheu
ca, Gh. Ni-:
țescu,

Ioan

Vidrașcu, Anton

Lochman,

loan Stavăr, Alex. Volutză, Dimitrie
Andrei, Dr. Catana și 1. Verdeanu.

Neculai

Lupu,

Andronic, Dim.
De:

discuții, în Septembrie acelaş an, a-

urmat

Au

-supra oportunității de a se
colegii comunale, pentru
cante sau de a se amâna
“după alegerile generale

convoca unul sau ambelecomplectarea locurilor vaalegerile. comunale, până:
cari trebuiau să aiba loc:

|

.

curând.
Si

_comunale..

.. Colegiile
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|
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Înțelegerea cu radicalii..

O comisiune a îost .numită, compusă din Vasile:
Pogor, Neculai Culianu, lancu Ventura, Grigorie Cogălniceanu şi d. Petru Missir, pentru a se pune în.
înţelegere atât cuşeful partidului pentru a vedea.
care este direcţiunea generală de urmat, precum şi cu.
grupările politice din localitate, în vederea alianțelor,
De asemeni, s'a ales şi un “comitet electoral

Ventura,

Dimitrie Rosetti, lancu

-compus din

Sandu

Răşcanu, |; Mavrody, Costea Balş și George Carargi..
“Acest de pe urmă a fost însărcinat să' se pue în îna

pentru

partidul .radical,

-cu

țelegere

vedea

dacă.

“voeşte să conlucreze cu partidul “conservator în alegeri, având ca principiu de discuţiune: colegiul
de deputaţi, precum 'şi un loc'la colegiul al doilea.

de

Senat,

vor

îi rezervate partidului conservator.
Fixarea

Comitetul
la 29

executival

partidului

a confirmat

Octombrie. 1895,

candidaturilor.

în şedinţa

următoarele

de
can-

i
didaturi :.,
'La'Senat.: Colegiul |: Dimitrie Rosetti şi lacob
Negruzzi. e
Colegiul

E
Tr
o
II :: N. Culianu, Gh. Panu și C. P. ConsE

tantiniu. 3

SI

a

A

:

La Cameră : Colegiul |: Dr. Filipescu, Dimitrie
:-.
Grecianu, Nicu Nanu și A. C. Cuza...
Badareu,
A.A.
Catargi,
George
:
:
II
„. Colegiul

Gheorghe

Costea

Botez,::Mihail. Vlădescu, :N.

Balş.

e

Nicolaide: și.

Da
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Colegiul “Il: A. D. Dabija,
..
e.
- S'a înființat cu acest prilej şi un «buletin electoral»,
însărcinându-se pe lacob Negruzzişi d-nii A. C. Cuza

şi P. Missir cu

privigherea. gazetei. Costul” gazetei, :

„convenit cu d, |. S. lonescu' cunoscutul tipograf, s'a
fixat la 50 lei una mie exemplare. Ce departe suntem astăzi de preţul tiparului din acele vremuri.
|

.

|

O demisiune.

Curând se produseră două demisiuni, una a d-lui

“5. Konya şi alta a d-lui A. C. Cuza. Ambele au fost
primite: de comitet.
. -.
„ D-l A. C. Cuza și-a motivat demisiunea, prin
faptul că s'ar îi ivit diverginţi
de păreri între membrii

partidului

şi d-sa,

manifestând-se

mai

ales cu

prilejul ultimelor alegeri pentru Cameră și Senat.
Demisiunea d-lui A. C. Cuza a dat naştere la o

şedinţa destul

de

îurțunoasă a membrilor clubului,
O discuţiune asupra alegerilor.

„Era

vorba .dâcă să

» preşedintele

clubului

se pue sau

Grigorie

nu listă. Vice-

Cogălniceanu,

a fost

părăsi lupta. Vasile Pogor se-ocupă de grupul

beze-

de părere
dist
cari

gura

(a lui

au

în

să

se pue listă, căci-nu

e prudent a se

bezadea. Grigorie Sturdza) şi de liberali,

hotărât că senatorii
consiliul. comunal,

și deputaţii

D.: Petru

nu pot fi-

Missir a

fost

„pentru lupta în alegeri, chiar dacă vor cădea și in=:
dependent de ceiace va hotărâ grupul. bezedist.'
_D-l Dr. Gh. Bogdan a fost de părere să nu se mai
admită alianţă
cu grupul bezedist.
*
Grigorie Cogâlniceanu: luând 'din nou cuvântul
Spune că dacă se :va propune alianță cu bezediştii,:
trebue să se vadă ce soluție se va da. Bezediştii au
format dizidenţă, :pe când eram la. guvern, adaogă -

Cogălniceanu, ei.au mers

cu orbirea atât de departe,

“încât chiar căzând. în opoziţie, ne-au: combătut și au
pus listă: alături de -liberali, ne-au batjocorit în în/

6_

2

NUDOLE_SUȚU”

truniri publice, zicând că nu voesce
să recunoască de...
şei pe Lascar Catargi, ci pe Gen
era
lul Gh. Manu..
D-1 Petru Missir adaogă câ o uni
re cu clubul bezedist este imposibila.
|
„loan “lanoy care tăcuse până
atunci, cere: cu-.
vântul şi declară.că este pentru o alia
nță cu bezediștii..
In sfârşit, se :face „0 listă
de 24 nume, din cari.
comitetul electoral compus din
3
pune lista de candidaţi. Comitetul persoane va comde 3 a fost compus din Grigorie. Cogâlniceanu,
Dimitrie Grecianu Şi.
Petru Missir.
„.
Chestiunea

In ziua de 19

Decembrie

Mitropolitului Primat..

1896

, s'a ţinut la lași
0 întrunire publică, penru a
se discuta chestiunea. Mitropolitului Primat. La aceast
ă intrunire au. participat “următoarele persoane
din Bucureşti: Lascar
Catargi, Gh. G. Cantacuzino, Gen
Panu, Take Ionescu şi Nicolae eral Gh. Manu, Gh.
gândim că nici unul din aceș Filipescu, Și când ne
ti mari oameni nu mai
există !.,
O candidatură

|

Conservatorii

*

şi o sosire,.

entusiasmaţi,

au decis ca luptând
„la alegerea colegiului] de
Senat de lași, vacant, sa.
proclame. candidatura lui “Lasca
r Catarg
|
P. P. Carp trebuind a se. rei i.
ntoarce din Botoşani la București prin lași, i
s'a .facut o frumoasa.
primire la gară, în seara zile
i de Marţi 14 Ianuarie
1897, -de câtre conservatori,
ÎN
,

|

Grupul radical la conservatori.

Şedinţa comitetului Partidului,
din.2 Martie 1896
a.fost foarte impunătoâre.
La ordinea zilei era ad-miterea «de noi membri»
în par
fapt era inscrierea a nenumă tidul -conservator. De:
rați membri' paniști în
îrunte cu d. A. A. Badareu
in partidul conservator.
_. Spre executarea” înțeleger
ei avute între şeful
Gh, Panu pe deoparte.și şef
ul şi comitetul executiv
+

*
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al partidului conservator pe de altă parte și dorind
a face parte din clubul conservator din lași, au cerut
înscrierea printre membrii clubului, următoarele per-

soane, cerere care fireşte în unanimitatea fost admisă :

Al. A. 'Badareu, Dr..Emil Puşcariu, C. Prassa, D.C.
Știubei, Leon Grigorescu, C. C. Chirilă, N. Arbore,
Grigorie Buţureanu, N. G. Pastia, B. G. lujă, C. Faur,
„M. lanculescu, N. Nicolaide, loan Voișel, lancu Ca=
targiu, Emanuel Buznea, Victor Dogăriu, Dr. Vas.
Bejan,

Grecea,

Vas.

Costin,

Dr.

Lebell, [. |. Mitescu,

M. C. Miclescu, State Dragomir,

Eugeu

Lazăr

Va-

siliu, D. Dimitriu, Gheorghe Lascar, lon Paul, lon
Văculeanu, Gh. Botez, Gh. Scorpan,: lohn -C. Chirilă,
Panaite Botez, Căp. Herţog, D. Grigorovici, Ştefan:
Colceag, Dim. Pruteanu, M. Popovici-junior-lon
, Bădărâu, A. B. Brandia, A. Luponi, lon Costin, Ion

Dobreanu,

lon

Tufescu,
Dr. Gavrilescu,

Ilie

Ghiulea,

lon Russu, . Andrei Bădărău, A. D. Atanasiu, Dr. A.
Lambrior, Leopold Hax, V. Popa-Podoleni, “Teodor
Maximovici, C. Ionescu, Mihai Arceleanu, Gheorghe
Ghibănescu, Gn. Morcoveanu,
-D. Ionescu, D. V. Oltenescu, „Eugen Aslan, Dobrea Dobreanu, M. Cru-

ceanu, Andrei Cruceanu, C. P. Constantiniu, G. |.
Grigoriu, D. Andrei Facărşanu, Șt. Draghici. Moartea .lui Alexadru Lahovary.
”

In

Martie.

1895,

încetat din viaţă.

marele „Alexandru,

|

Lahovary- a

m

Se. alege o delegaţie compusă din : Dimitrie
Sturdza Scheianu, lancu Ventura, Dimitrie Grecianu,

Sandu Răşcanu, lon lanov, Anton Naum, Eugen Ghica, .

lon Diamandy, Vasile
dărâu, Petru Missir,

Botez

și

Vladoianu şi D-nii
Dimitrie Zaritopol,

A. A. Ba-.
Gheorghe

Dimitrie Alexandrescu, care. să reprezinte

clubul couservator din laşi, la înmormântarea marel
ui
bărbat-de stat.
.
a
Dimitrie Sturza, în numele clubului din lași a trimis

o telegramă
şi sa

depus

de condoleanţe

d-nei Lahovary

o frumoa
- coroa
sănă

la

la Paris

înmormântare.

3

!
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La Lascar Catargi.

In urma unei telegrame primite de la Lascar
Catargi şi anume -că în fața noei situaţiuui politice,
să se însărcineze pe conservatorii ieșe
să. ni
desemneze delegaţi cari să iea parte la constătuirea: ce se
va ţine la 6 Aprilie (1897)în Capitala, s'a delegat
pe Eugen Ghica, Dr. Filipescu, Dimitrie Grecianu,
Grigorie Cogâlniceanu, Costea Balș, "Vasile 'Vlado- ianu, lancu Ventura, Leon Bogdan, Dr. Peride, A.D.
Holban, Dimitrie Sturdza Scheianu, și D-nii A. A. Badareu, George Bogdan, Gh. Botez şi Dr. Puşcariu,
ca să reprezinte clubul din laşi, la consfătuirea convocată de Lascar Catargi.
“Un ziar

conservator

la laşi.

In Decembrie 1896, Lascar Catargi trimete: o
scrisoăre prezidentuiui clubului conservator din lași,
D. Sturdza Scheianu, în sensul următor: Știind că
dorința -dv. este de a avea un jurnal în lași și eu.

cred

de folos

„+

«Se zice

pentru mişcarea noastră politică, a avea

un. jurnal cotidian:acolo.

:

că partidul liberal este pe

a întemeia unul, aşa că

,

punctul

de

trebue să ne ferim ca să nu

sosim după ce publicul cititor se va fi obișnuit cu
jurnalul protivnicilor noştri.
De aceia, te rog să fii bun a pune aceasta în
„vederea comitetului ce prezidaţi şi să faci posibilul
pentru succesul acestei idei. Clubul central este dispus să subvenţioneze cu 6000 lei ziarul, din: care 3000
acum şi 3000 după un an».
a
Demisia

Dimitrie C.. Sturza,

prezidentului

clubului,

președintele : clubului - dân-

du-şi demisiunea ' din președinție, comitetul general
al clubului, a fost convocat la 16. Noembrie 1897,

spre a: discuta această demisiune.
In: demisia

ce a “prezentat-o,

D. Sturdza spune

„Că «în situaţiunea care-i s'a creiatşi în atmosfera în

|

AŞII DE ODINIOARA

-

a

9

„are se încercau unii să îndrumeze clubul, simțind
că nu mai are razămul moral al amicilor pentru'a
putea pune o stavilă acestui curent, roagă ase comunica de urgență comitetului că e silit să se retragă din: președenţie
"și câ va: avea ocaziunea să

„poată ca în fața comitetului să: mulțumească prin.viu graiu pentru binevoitorul concurs ce i s'a dat până
atunci. Roagă pe amicii săi cu cari a lucrat în tot-deauna;în cea mai” perfectă bună înțelegere la'ajungerea scopului care a dictat formațiunea clubului din
laşi, să-i

păstreze

o bună

amintire».

i

Şedinţa comitetului general”în această chestiune,

a fost foarte animată.

r

a

-

Discuţiuni politice.
“Ca
tidul

toate discuţiunile, frumoase cum

acesta, chestiunea

demisiunei

erau

în par- .

prezidentului

clu=

Dului implicit primirea demisiunei sale și alegerea unui
nou președinte, trebuia să aducă. mai “multă însuflețire

în

şedinţa

ce

urma

să

se

ţină în acest

scop.

Spiritualul lanov a cerut.pur şi simplu respingerea
demisiunei lui Sturza Scheianu : —«Respingeţi-o d-lor,
căci şi tovarășul meu Sandu Raășcanu o cere. Ascultaţi ce spune și Petru Missir și nu mai umblaţi cu
copilării». Şi într'adevăr d. Petru Missir arătând ca .
relaţiunile dintre, conservatorii-de nuanţă junimistă Şi
"restul partidului conservator îmbunătăţindu-se atunci

„mult,

cere respingerea demisiunei d-lui

Sturdza, care

„ „reprezintă «simbolul armoniei dintre, partidul. conser- .
Vator şi grupul constituţional
din laşi». .- ae
“Grigore Cogâlniceanu arata că'D: Sturdza Scheianu a demisionat şi din. comitetul executiv al partidului conservator din București, -demisiune .ce i-a
fost primită,. astfel: încât situaţiunea partidului .conservator din laşiar fi foarte neplăcută faţa cu co
mitetul din Bucureşti,în caz când s'ar respinge demisiunea. Cere adunărei să cumpănească «bine votul
ce-l va da. Costea Balş, fostul prefect de poliţie, este
-

7
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de parere că
| D. Sturza să lămurească motivele de- |
misiunei sale.
Dimitrie Sturdza Scheianu se ridica de pe fotoliu,
de iinde a ascultat până atunci toate cuvântările rostite, în bine şi în rău despre persoana sa și foarte
calm arată că din.motive pe cari nu le discută, s'a
căutat

de

câtre

unii

să-l

surpe

din

preşedinţia

clu-

bului pe deoparte și de prietenia față de Lascar Catargi pe de altă parte, însinuându-se că d-sa -ar răs. pândi în laşi, ca fiind vederi ale lui Lascar Catargi,
idei inexacte în fapt. Se plânge “ca, cu ocaziunea
întrunirei

oparte.

cercului

Declară

București.

de

studii,

a fost Tasat

cu

că şi-a dat demisia şi din

Generalul

Manu

totul

clubul

a şi convocat

la

din

comitetul,

care a însărcinat pe Lascar Catargi să-l invite să
şi-o retragă, dar Catargi nu la invitat direct, ci prin
lancu. Ventura, fostul drefect de judeţ al. laşilor, aşa
încât

D. Sturdza

a

luat

acea

invitare

ca o simpla

politeţa și deci a refuzat.
„D. AȚA. Badareu luând cuvântul, crede că din
toata discuțiunea urmată, rezultă câ demisia iui
“Sturdza Scheianu se datorește: numai unor neînțelegeri și interpretări greşite ale unor fapte petrecute
în “diferite ocaziuni. Arată că Sturdza a fost cel mai
cald partizan al conlucrării fostului grup radical cu
partidul

conservator,

deci

d-sa

era

în măsură

a cu-

noaşte pe foștii radicali şi este întru câtva o. înjurie

+

nemeritară ce li: se face, când Sturdza le atribue opornire în contra - d-sale. In ce priveşte neinvitarea
lui Stuirdza la întrunirea cercului de studii, faptul se..„explică prin aceia că d-sa se exprimase împotriva
tendinței ce socotea că cercul urmăreşte şi deci nu
era de admis că Sturdza va voi a lua parte, cu atât
mai mult că d-sa: era prezicentul clubului şi deci.
reprezenta

şi pe

junimiști,

cari

știut era

parte la întrunirea cercului.
D. Gh. Botez zice că din cuvântările
rezultă

devăr

câ-demisiunea ;lui Sturdza se

numai

că

nu

precedente

datorește

înțelegerei greşite. a unor. svonuri.
1

luau
in a—

De-
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„misiunea trebueşte respinsă şi de altfel nu s'a vazut
încă 0 adunare constituita car
la e:
prima
primească demisiunea prezidentului său.
Se “declară, dupa ce mai ieau cuvântul

Drii. ai

clubului, discuțiunea . generală

decide ca,

inainte

de

a se

proceda

votare să
e
alți mem-

închisă

și se

la vot, adunarea

să decida ca voturile albe să nu se ție sama la formarea majorităţii. Se. procedează la vot, ca în Par-

lament.- Sunt

prezenţi

61

membri:

D. George

Em.

Bogdan se “abţine de la vot. Despoindu-se 'urna, se
găsesc 60 voturi, din cari unul alb, trei “anulate, -29;
voturi pentru 'primirea demisiei. .Se declară ca de-:
misia

_

este

admisă.

Drept

urmare,

într'o

|

ședință

viitoare la ordinea

zilei era alegerea noului prezident al clubului.
Noul

Se

procedează

şi acum

cu apel nominal și cu vot

cu

secret.

prezident..

aceiași solemnitate,

Mă

__„.Se despoaie 'scrutinul şi se găsesc 60 voturi,
dintre cari trei albe şi 57 exprimate, întrunind Gri-

gorie Cogâhniceanu 56 voturi şi d. A.A. Badareu. un.

vot. Biroui proclamă ales 'pe Grigorie Cogalniceanu,:
care, luând cuvântul zice că alegerea sa ca preșe- dinte al unui club politic care. are 0 formaţiune specială, fiind compus din cele două nuanțe ale partidului. conservator,
are o însemnătate importantă. şi:
anume că ea indică şefilor idealul urmarit de clubul
„din laşi și care. este perfecta înţelegere, armonia și:
“fuzionarea tuiuror nuanțelor partidului conservator.

„Grigorie

şidențial.

Gogălniceanu

Clubui

număra-în

ocupă

apoi fotoliul. pre.

acest

timp. 104 membri..

Partidul conservator.

Acel ce a fost marele Lascar

.

.

Catargi,

mare pa-

triot și iubitor de ţara, era acelaș și pentru partidul

său: drept, indrumâtor bun. și cinstit în judecată:
Dânsul era-în curent -cu -tot-ce interesa partidul:con-=-

-
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servator și nu scăpa o ocaziune, ca să'şi.dea sfatul.
său, în totdeauna atât de cuminte. .
|
ȘI, la schimbarea noului prezident al clubului din
„lași, şi după aceia la alegerea unui nou vice-prezi-

„dent,
în locul lui Grigore Cogălniceanu,

ales

prezi-

-dent, Lascar Catargi şi'a spus cuvântul. De și cei
de la centru nu vroiau nici odată să se amestece în

chestiunile cari priveau administraţia internă a
burilor respective, totuşi laşii erau în

clu-

totdeauna plini

„de atențiune din partea conducătorilor conservatori.
Lascar Catargi şi'a spus cuvântul său în alegerea
vice-prezidentului clubului leşan. Dânsul și'a dat părerea că locul de vice-prezident vacant fiind cel atribuit

nuanței

conservatoare,

dreptul lor să desemneze
rândul

lor inembrii

- drept să desemneze
“buit

domniei

lor.

conservatorii

pe candidat

după

sunt

în

cum

la

din nuanţa constituţională

pe candidatul

Nici

drept,

sunt în

lor ce li s'a atri-

nici bine,

a crezut

Las-

“car Catargi, că nu este ca ună din nuanțe să caute
să stânjenească libertatea celeilalte.
a
Catargi aținut în -toteauna ca să domnească con„-cordia intra

toți

membrii

clubului şi de aceia

sa a fost ca ori ce persoană
-didat

al nuanţei

către toţi membrii
candidatul

se va desemna

conservatoare,

celeilalte

dorinţa

de can-

să fie proclamată

de

clubului, cum s'a făcut și pentru
nuanţe

a clubului.

Lascar. Catargi a mai crezut că ori ce' persoană
se va alege,.o asemenea alegere nici întrun caz nu
poate însemna-un act de ostilitate, căci toţi membrii
clubului” sunt solidari şi animați de aceleaşi bune sentimente unii pentru alții și pentru causa comună.
"ŞI, venind în discuţiune alegerea vice-prezidentului clubului, d. Petru Missir a declarat că nuanța
-constutițională va vota alb şi nu se va face aceasta
pentrucă ar exista dorința producerei unei desarmonii
între cele

două

nuanțe

ale partidului,

ci se

va

ex-

„plica prin faptul că Vasile Vlădoianu fiind cunoscut
“ca un conservator foarte devotat lui Lascar Catargi,
«dar şi cunoscut că ar avea .oarecari -porniri contra

“ TAȘIIDE ODINIOARA
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E nuaiiţei constituționale, S'ar :putea interpreta alegerea.
sa ca fiind îndreptată împotriva gruparei constituţionale.

De

aceia,

constituţionalii

vor. vota

în alb;

Te-.

-zărvându-și în viitor libertatea de acţiune - -şi dorind.
ca viitorul să le dea dreptul a aclama și - dânşii pe:
Vasile Vladoianu. Vasile Vladoianu:a declarat ca în:
totdeauna

a fost devotat soldat

al lui Lascar Catargi,..

dar este -iarăşi adevărat că n'a fost inamicul consti-tuționalilor decât :atunci când existau ostilitaţi intre.
Lascar Catargi şi P. P. Carp.
Cum

insă

Lascar

ințelegere. cu. Carp,
este

animat

Catargi, . lucra

Vlădoianu

atunci. în

plină:

nu poate să fie și nu.

de nici o pornire. împotriva

nuanţei

COn-

stituţionale: și va ti tot astiel cât. va . dura. şi înțe—
„legerea,
|
Procedându-s-se la votare. şi la apelul nominal, răspund 78 membri. Din aceştia, 49 voturi au fost

__date lui Vasile Vladoianu, iar 29 -au fost albe. Vasile
Vladoianu

a-fost

proclamat

ales vice- prezident.

Retragerea “grupului

constituţional.

- Grupul constituțional,” cu. toate că la alegerea
vice-prezidentului. declarase câ va vota în alb, dar
„că:nu va face caz. prea mare şi va continuaa conlucra în

viitor

ca şi în trecut, însă;in

urmă primind un..

ordin: din partea comitetului - central - constituțional,
întregul grup. constituţional a trimes prezidentului o:
declaraţiune că se retrâge în întregul sau, .din club.
in urma unei discuţiuni la cari ieau parte mulţi membri,
“adunarea .iea. act. cu părere. de râu . de retragerea
grupului.-.
Şi. întradevar, în ziua 19 Decembrie 1897, printr” 0
petiţiune adresată :prezidentului. clubului, au făcut
“cunoscut: retragerea din cluib,.următoarele pzrsoano ::
Gh. Irimescu, C.. Grigorescu,. G:.- Zaharia, dr. - Gh:.
Bogdan, * Const: Leonardescu, Şt. “Răşcanu,:.Gh. D.

Şerban, V. Kirniski,:.Dr. E. Riegler, .D. Catargi; Xe-:

nopkon „Georghiu,

G..Bou,: G.:D. Buţureanu,

FAB
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„Negoescu, N. Ciilianu, -]. Rallet, |. S.-lonescu,. căp.
-C. Carp, P. D. Niţescu, |. Buicliu, G. -Balaiş, ing.
:Roseti, Teodor Pogor, Socor, Dr. Sir oici, Anton Naum,

Vasile Pogor;

Petru "Missir, P. Sica, D. Carp, lancu

Catargi, Const. Meissner.
|
“In acelăş timp, şi'au. repetat
Sturdza fostulul prezident și Fugen

demisiunile. D.C.
Ghica,
|

Demisia

lui A. D. Hoiban.

Printr'o scrisoare adresată lui "Grigorie Cogălni„ceanu, regretatul A.D. Holban, fostul epitrop al Spirodiniei și distins: polemist, îi face cunoscut că, în
„urma incidentetor urmate în club, pe care la înființat
“Şi dânsul; împreună: cu mai mulţi prietini din laşi,
“văzând că aşa cum este atunci, nu mai reprezenta .
“scopul primitiv, a cerut <radiarea» sa dintre membrii
rămași, căci nu'a niai vroit: să facă parte din club,
fiind inutilă participarea sa..
Clubul, în lipsă de local, a hotărât ca de la Sf.
Gheorghe 1898 să se mute în sala ziarului «Opinia»,
Instrucţiunile

şi

Lascar

pentu: ca,

cu

Catargi,

"Aşa,

nu - pierdea'. nici

autoritatea sa, să

fie la înălțimea lui.
a dat

lul Lascar

-.

facă

Catargi.

o socaziunie,

ca Cartidul

sa

în nenumărate: rânduri instrucțiuni în

privința revizuirei listelor. electorale, care să se facă
cu

cea mai

mare

siguranţă.

Nu se

interesa numai

de

nevoile partidului la centru, ci, acelaş gând îl purta
peste unde partidul: conservator exista. Sub dânsul
s'au redactat nişte instrucțiuni foarte folositoare, în
ce. privește alcătuitea' şi verificarea listelor. electorale
și atunci,

dând.

imbold

partizanilor

iaşi, a şi desemnat imediat

o

săi, clubul

comisiune specială,

din

în

acest .scop : Comisiune aleasă se compunea din Gheorghe Baltă, N. Nicolaide, D.: Grigorovici, C. M.. D.

„Miclescu,. Al. Dabija, Savel Manu, C..P. Constantiniu, Gafencu, dr. Filipescu, Costea Balș, căpitan Ma-
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vrodi, Răducănescu, Grigore Cogălniceanu, şi Dimi-

„_trie Grecianu

și din d-nii: A.A.

Bădărău, Gh. Botez,

|

“Gh. Mihail, S, Goldenthal, .C. Chirilă, N. Cananău şi
„Pekea Alexandrescu. -.
.
o
|
|
iati
Candidatura generalului Manu.
Şedinţa din -25 Martie 1898a fost cu totul con'sacrată discuţiunei pent
vacanțaru
colegi.
uluial doilea
-de Senat din lași. . : i
Dă
e
„De la începu
. Lascar
t Catargi a fost de părere
„Că o candidatură locală: nu este posibilă. Dimitr
ie
“Grecianu crede ca candidatura generalului Manu se
impune, pentru a dovedi că în întregul partid con“servator nu există neînţelegeri. atât de fundamentale,
“încât

ori ce

cooperare

marfi posibil.

o

„Și dr. Filipescu:și d. A. A. Badareu cred că
“candidatura generalului Manu âre sorți de 'isbândă

cași una locala.

-.

:

e

Adunarea 'a decis:că candidatura generalului Manu
ieste preferabila unei candidaturi. locale şi că se- va

„aduce.

deciziunea

adunărei

la cunoștința

lui Lascar

“Catargi, care împreună 'cu comitetul centralva decide,
«dacă este a. se proclama „Gendidatura - generalului

:Manu, în mod

definitiv.

|

Din nou conlucrare

cu | junimiştii.

-P..P. Carp comunicăcă
” pe lista comunală va
urmasă figureze cinci membri. ai nuanței consti
tu“ționale la colegiul 1 şi patru la colegiulîl,
iar în capul

„listei va fi preşedintele. -'„„ „ Comitetul

:”

N

Ea

clubului decide a conlucra! de comun

acord cu nuanța, constituţional “în alegerile comu„„nale, admițând ca lista colegiului | sa fie formată
din
:5 membriai clubului conservator și: cinci 'ai nuanțe
i.
constituţionaleiar
, capul listei să! fie Grigorie Co-

:gâlniceanu. .,

SE

a

„Pentru colegiulal doilea- comunal, lista va
cuprinde 4. membri constituționali.şi 5 membri.
con-

Servatori.:

e

pa
di

aa
IE
Aa

;
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Comitetul votează: pe candidaţii:. Grigorie Cogăniceanu, dr. Th. Filipescu,:: colonel Tassian, -Dimitrie: Grecianu şi. A. A. Badareu (de la - conservatori) şi pe Vasile Pogor, loan lanov, Dimitrie Rosetiti,-

Gh. D. Şerban, şi P. Missir (de

la

constituţionali).

Lascar Catargi a decis ca partidul să
” întreaga țară în. alegerile comunale. - :.

lupte

în

S'a mai. admis, candidaţii a colegiul Il de” comună

pe d-nii Nicu Catargiu și G. Botez și pe Al. Dabija,
„preot 1. Vasiliu,: Gh.. Daraban, C. Grigorescu, capitan
Op. „Catargi şi Gh. Costăchescu,
[i
„ Moartea

lui Lascar. Catargi.

O" telegramă din partea lui Gh ' Cantacuzino,.
anunță cu cea mai adânca durere, pierderea irepa- rabilă

ce a făcut

România

şi partidul

conservator,.

prin moartea ilustrului și “veneratului Lascar. Catargi.
Cantacuzino. mai anunță. că, în împrejurările grave:
prin! care . trece fara, comitetul. partidului ia făcut:
deosebita Onoare şi i-a impus gieaua răspundere de:
a înlocui pe: neuitatul şef, ca preşedinte , al comite-

tuiui executiv al; partidului,
Pe

Ș

de altă parte generalul Manu, în. calitate. de:

prezident al clubului conservator din Capitală, anunţă.
marea nenorocire care: a '10vit 'partidul, tocmai când.

vedea ostenelele, sale de a scăpa cinstea ţărei, încununată cu succes. şi că. comitetul partidului şi”
membrii adunaţi la club, cu delegați! din provincie, .
aa ales ca şef pe G. Cantacuzino,” :
Conservatorii ieşeni. întruniţi, la club, deleaga din.
„partea ziarului, «Opinia» pe Victor Dogariu, care să.
- reprezinte ziarul la înmormântarea
lui Lascar Catargi.
Clubul decide sa se trimeată o. telegrama de:
adesiune pentru alegerea, nouiui, şef al parțidului,
şi conservatori.
: Intre joşti radicali
a|
„Chestiunea constituirei noci comisiuni interimare,
a fost discutată cu mai multa căldură în .:una din.
-

|
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a

“şediriţele: clubului —“la. 17. Aprilie :1899. Când, „prezi-:
.dentul. Grigorie. Cogălniceanu. a făcut istorieul înfiin“țărei. clubului; a scopului . “urmărit: şi „a! resultatelor
obținute;: arătând 'că 'faţă, cu. împrejurările . „politice
-actuale și impunându- -se disolvarea consiliului comunai
-se -decide::de-.către coniitet, .
“din: laşi, este: necesar:a
-cine urimează: a figuraiîn. comisiunea interimară.

-:5

“Inainte,de..a:se. propune. persoanele.:ce crede că
-de-

prezidentul

“ar putea” figura: în...noua .comisiune,

clară ca consiliul de miniştri a. fagaduit. în mod, aglemn că guvernul va contribuicu suma de 6 milioane
ei, “la! alimentarea. oraşului cu apă.
„Se, propune ca membri în comisiunea interimară
pe “d-nii A. A. Bădăreu, Const. Ivașcu, Nicu Nanu,
şi Gh: Botez: şi pe căpitan Mavrodi,- colonel! Lipan
n
și Leon. Bogdan,
DA. A: Badăreii luând cuvântiil 'declără “că
“foștii radicali intrând

în partidul conservator, âu

în-

„“șeles a fuziona: în: totul: şi pe: deplin cu. pattidul COn'servator. fără: rezerve: ascunse Şi că astiei între vechii
radicali, :nu
“noii “conservatori, "foști
conservatori,
există 'cea: mai mică deosebire. “de credinţi politice

la

sau de tendinți politice, i + în
"D-sa că şi "Gheorghe: Paiiii, că! şi toţi „partizani
politici, 'au devenit: și :sifut simpli şi sinceri soldați
ai partiduliii: conservator. :*
“leau' cuvântul: prezidentul Cogaliiiceanu, dr: Fi” lipescu-şi Dimitrie: Greciânii, asigurând întreg: con-

«9

«9

sf
O -

cursul d-lui Bădăreu și recunoscând tot odată: 'că
deosebirea între foşții radicali” şii conservatori, a dis-

părut: astăzi. :pi

SI

-

NP,

Ia e

aa

imi

DR

“Uu “club. liberal conservator,

„A: fost. la” laşi şi uni cuib... “liberal conservator,
a: cărui: comitet. a: decis: următoarele

: că! vorifi două

categorii! de :membri : ordinari. și fonda
fondator-uu:poate--avea mai :mult.de
socotiridu-se fiecare pe norma: cotizaţiei.
>
Biroul: clubului, icompusdin Al

tori.:Membrul
cât:6 voturi,
ce va fi depus.
„. Mavrocordat

Cc

Z

Cf

mZ O
pd a

|
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„preşedinte Grigorie Cogălniceann și. Eugen Ghica Budești vice-președinţi, Mavrodi, I.. Ghica, Costea Balş,
căp. Carp, D. Zarifopol şi D. Grecianu directori, Emil
Mavrocordat

casier,. secretar Ion

Grigoriu Havas, re-

gretatul fost:decan al ziariştilor moldoveni, va îngriji a tace un regulament special, atât pentru admiterea membrilor, cât și pentru administrarea clubului.

„Ce

era acest club? Se compunea din doua

ca-

tegorii de membri: fondatori: şi ordinari. Un regulament Special a Și fost întocmit în acest scop.
Actul de fuziune

cu junimiştii.

“a 1900. luna. Noembrie. întrunindu- -se membrii
clubului .conservator. şi al celui junimist, pentru săvârşirea iuziunei în mijlocul unui 'entusiasm indescriptibil s'a proclamat fuzionarea ambelor cluburi. .
Pe atunci Dimitrie Grecianu era prefect.de judeţ,
d. A. A. Bădăreu primar şi deputat, d. dr.. Gh. Bogdan
senator,.d. Gaorge Em. Bogdan secretar general al
ministerului de interne d. Nicu Cananău prefect de
poliţie, d. Gheorghe Scorjescu deputat, Vasile Pogor
directorul

creditului

urban,

Nicu

.Nanu

.

senator,

d. .A. B. 'Brandia epitrop A Spiridoniei, d. Const.
Ivaşcu prim ajutor:de primar, d. Dim. Zarifopol efor
al Spiridoniei, d. Gh. Ghibănescu. deputat, d. Gh.
Lascar directorul liceului internat, Em. Buznea deputat,
Gh. Grigoriu. consilier. comunal, Balaiş- casierul cre- ditului urban etc.
....
.
x
Grigorie. Cogalniceanu pronunţă cu această oca- ur
ziune un frumos discurs. Dânsul propuse aclamarea
::..
următoarei: liste de persoaile care va compune noul d +
comitet diriguitoral partidului, care se aprobă în
unanimitate : Gr. Cogâlniceanu preşedinte, lon lanov
şi Vasile Vlădoianu, vice preşedinţi, Gh. Catargi casier

și Gh. Botez secretar, iar membri, d-nii Al. A.
dăreu, .Matei

Cantacuzino,

Nicu Catargiu,

Scorţescu, dr. Gh. Bogdan, Petru Sion,dr.

Bă-

Gheorghe

Emil Puş-

cariu şi Grigorie: Buţureanu, -Const;: Leonardescu

C.
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“P; Constantiniu, Dim.: GrigoroviciDim.
,.
Neculaide,
Dimitrie

Pogor, dr.

Vasile

19

7

Rosetti, N.

Peride,. maior .Jippa. şi

Grecianu.

Un alt discurs . aplaudat a fost al lui : Dimitrie
Rosetti, fost preşedinte al Curţei de apel. . .:... >:
Dimitrie Grecianu, conservatorul convins, patri-otul de samă şi unul din acei cari nu vafi niciodata
uitat: a rostit o -înălțătoare cuvântare, ocupândw'se
în special de însemnătatea partidului conservator, de.
abnegaţiunea şi mărinimia antică “a lui Gh. Cantacu-zino, care, pentru dobândirea îuziunei, a cedat : "puterea lui P. P. Carp, care â avut curajul a 0; primi,
"cunoscând - la-câte jeitfe se expunea.
“A vorbit şi d. A. A, Bădăreu, după care.clubul
:a expediat o telegramă lui Gh.. Cantacuzino; anun“țându'i proclamarea fuziunei ambelor Cluburi Conșeryatoare din laşi. :
|
Da
Alegerile.: Generale.
Nu.
mult dupa: aceia, 'în Februarie- 1901, mai
mulți membri din comitetul executiv al: partidului
conservator, făţă “de situaţia politică în care se: găsea
partidul, au cerut convocarea conitetului executiv.
Printre semnatari se alla Vasile Pogor, Ion lanov,
N.

Nicolaide,

1.

Catargi,

Dimitrie - Rosetţi - “şi: d-nii

M. B. Cantacuzino, P. Sion, Gh., A. Scorţescu, Gh,
Botez -şi Dr. Gh. Bogdan."
”
Şedinţa: a avut loc dupa trei. zile. Prezidentul
--Grigore Cogălniceanu cere ca subscriitorii cererei de
convocare sa specifice 'obiectul convocărei. Vasile
Pogor arată că obiectul este deciziunea comitetului
asupra chestiunei de a şti dacă partidul urmează a
“se > prezenta în alegerile parlamentare,
|
„ Comitetul decide în unanimitate ca partidul să
se : prezinte în 'alegerile parlamentare. „Se: pretindea. că luptâni singur, partidul. nu va
putea trimete în pârlament nici un membru, deci va

trebui să se facă un cartel electoral cu liberalii. . |
e

a

„:20

|
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. “Prezidentul: a rămas “ca: să-:supue; 'deciziunea CO:mitetului ia aprobarea comitetului central, +
Procedându-se la vot, se admite:i propunerea cu
1]. voturi; pentru, iar 8 contra, pentru cartelul cu
- liberalii.
|
a

cca

i

et
a

a

pia

2.0: telegramă,

Dita

„la acelaş, timp, un, număr, insemnat. de “partizani,

cu ocaziunea zilei, onomasticei, a lui Gh. Cantacuzino,
şeful, partidului conservator, i-au. expediat 0 tele=
gramă,. din „care, fraza, următoarele. își avea vădit
semnificaţia. ei: «În

acesțe timpuri, când

ambiția. pă-

timașă, interesele personale. şi. orbirea câtorva-râtâciți, cearcă a smulge Steagul partidului din mânile
şefului, simţim. mâi puternic de. cât'oricând cât de
scump me sunteţi. Bârfirile Și ponegririle

decât ca să întărească

nu

au Slujit

mai mult această iubire».

O altă telegramă s'a expediat generalului Manu,

tot cu: ocăziunea zilei sale onomastice. Telegrama
“printre, altele. conţinea și următoarele rânduri: «Ziua:
de azi ne aduce o îndoită fericire, căci ne, îngadue
să 'sărbătorim din suflet: pe şeful nostru: iubit și pe
cel. mai. înțelept, sfetnic

în: ceasuri. de! grea cumpănă,

pe. veteraniil tuturor iupieior naţionale Și. conservatoâre, în care a âpărat. Cu bărbăţie steagul „Țărei şi

al partidului»;

,

“Nu mult dipă' aceia. ui apel semnatde Ghâorghe
Cantacuzino, invită „Clybul din“ laşi să continue mai:
“departe” cu 'buna” organizare, să 'se stâbilească raPorturi! mai Strârise „între şef şi „club, ete,

te

a

Da

a

an

-.

“Take fonesciu-

“Acei care „ne-a parasit acum, a fost intotdeauna
admirat . de, conservatori.

Cu

ocaziunea, onomasticei

sale, conservatorii ieşeni, în frunte cu Dimitrie. GreCianu, -Grigorie Cogâălniceanu, Vas ile, „Vlădoianu, VaSile, Sculy, Dr: Leon: Sculy,. d-nii "A. A.. Bădărău,
“D, Alexandrescu, ete, i--au expediat telegrama urmă-

cs

i
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toare: «Onomastica d-tale este pentru,.noi o fericită
ocaziune pentru a | putea, reînoi ,sentimențele noastre

de ;admiraţiune;și îți:urăm-ani mulţi, pentru ca munca
d-tale rodnică să. faca... fericirea. țării..și; gloria : partl-

dului

a
;.

nând

conservator».

in oi

îi

ai

E

ae

a

man ati: ntlAtegerile judeţene,

In 1903 Aprilie, prezidentul; Cogalniceanu expusituația politică a partid
ului

conservator,

față

cu împrejurările. create prin ultimile. evenimeinte, e de

părere: că. partidul trebue. „să-:participe -la alegerile
judeţene. . “
i
a
a , tgi
a...
ii
i:”
Se alcătueşte lista de. candidaţi la :cele-3. colegii.
pentru: alegerile..de. judeţ 'și:anime, colegiul-L::D.
A.
“Grecianu, A: A. Bădărău,..N...
Cananău, A/:D;:Xenopol,. Gh. D.:. Şerban, Gh.. Dimachi ;' colegiul: 11
+
C. Ivașcu, Lascar;Rosetti, D; Grigorovici, Savel: Manu,

1; Catargi, C.

Chirilă ;.: colegiul - III: :Şt:+i Negruzzi,

|. Zariiopol, Cristea T. Cristea, Gh; Daraban;:l: Stavăr
,

-Nicu

Botez.

a

pt
ae

"Un
ih

RE

RIP

„„In,-Noembrie

NT

E

i al

discuts_în 1900; !
lui Dimitrie

a

Greoianu - *

pi

1900, întrunindu-se :membrii Clubu-

lui, pentru a: săvârşi actul îuziunei ca. junimiştii,,
Di-"
Grecianu a rostit.o scuită cuvântare, din.Care - însă. Sa văzut imediat ce suflet distin
a avut.s.
Omul
mitrie

acesta, s'a putut-:de pe?atunci întrevedea.. omul 'superior. politic, şi:conservatorul devoțat... .. ...
= “Conservatorii:
erau isinceri-în actul-:c
: făceau
e:]:

fuziun
:. ea
«Ziua: de; astăzia fuziunei;a început. Dimitrie Grecianu,;trebue:însemnată după;o:dată antică
,
cu. 0.piatră;:cu totul-candidă, căci odată Cu unirea
ambelor ramuri ale tulpinei conservatoare; ne-este
dat
să constatăm. cu mândrie. că alcătuirea partidului
nostru a ajuns la: apogeul :eiși:să vedem pentru.
întăiaşi dată, uniţi.în acest. club,;:pe.:toţi-bărbaţii.po=
Jitici cari slujesc ţara sub Steagulconservator, fără

-
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de nici o.excepţiune. Ori cât ar fi de efemer acest
succes, el ne va îi veşnic-o fală, câlaun atare ceas
de 'gfea

cumpănă 'nu am-numărat un singur dizident».

Dimitrie: Grecianu continuă : - <Recunoaştem
“Si
că nu se poate că în decursul vieței unui partid, să
nu .se ivească dizidenţe, izvorâte fie din cauze politice, fie provocatede unele ambiţiuni, nu arare ori
legitime, dar nuinai întrucât nu sunt în joc interesele
ale partidului sau ale ţărei,
permanente şi: organice
căci atunci aceste cauzede dizidenţă, ori cât de întemeiate au fost laobârşia lor, nu mai pot dâinui în-

„mintea și în sufletul acelora, cari rrai presus de toate

si
Sa
îşi iubesc țara-şi neamul». Diui
partidul
soarta
de
auna
Ingrijat ca întotde
uri,
neajuns
câte
«știți
.
mitrie Grecianu a . adâogat:
"câtă amărăciune:am suferit din: cauza dualității parîn toiul
_ tidului. nostru, fie la putere, fie atuuci când
Inptelor de opoziţie, ne opream fară alt rost decât
- a ne pândi. Se puteau oare lăsa astfel resfirate puterile noastre, în împrejurările actuale, atunci când
avem.de luptat cu o situaţiune financiară devenită
o primejdie naţională ? Râspunsul îl aveţi în actul
de abnegaţiune şi de. mărinimie antică al şefului nostru, mai scump ca ori când, al lui Gh. Cantacuzino, care

-

pentru a: dobândi -aceasta fuziune, dorită. de toată
cedat puterea lui P. P. Carp,

suflarea conservatoare,a

care a'avut curajul a-0 primi,

jertie se expunea.
«La rândul nostru
-

cunoscând

Sa
să n& folosim, a

câte

la

”

sfârşit căl-

duroasa sa cuvântare Dimitrie Grecianu, de pilda ce
netau. dat'o fruntașii noștri șisă nu dăm o prea mare

insemnătate individualităților sau situaţiunilor ce din
'ci să pâşim mereu inainte având
fire sunt trecătoare
conducătoareși unirea noastra:
stea
cinstea ţărei ca
ca mângâere pentru ceasurile de restriște». “Au fost acestea, cuvintele calde și inimoase ale

-acelui care a. fost. Dimitrie Grecianu.
tunci, așa lam cunoscut

părăsit pentru totdeauna.

Aşa a fost a-

până'n momentul

când

|

ne'a.
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Un apel al lui Gheorghe Cantacuzino.
|

Ă

Totul

pentru

ideia conservatoare

-

«Cunoaşteţi. împrejurările prin €are a trecut par'tidul conservator. în ultimele timpuri. Ştiţi cum, graţie
bârbăției

d-v.

partidul

de

şi lovit

din

toate

părțile,

a luptat cu energie în alegerile generale şi a silit
astiel'pe. guvern să recurgă ; la cele mai vinovate mijloace. Dar chiar aceste alegeri ca şi tot ce s'a:
petrecut

în urmă,

ne'au

dovedit

incă

odată

că

ade-

vârata putere stă în unirea și disciplina conservato„rilor. In opoziţi-ca
e și la guvern, fără o bună organizare este cu neputinţă a deosebi pe conservatorii
adevăraţi de cei de ocazieşi prin urmare a lucra cu
spor

și pentru

țără

și pentru

partid.

.

«De aceea, în unire cu comitetul central al partidului pe care am onoare să'l prezidez ca șef al
partidului conservator, am crezut că este nevoe să
ne ocupăm mai de aproape de organizarea partidului
în toate localităţile şi să stabilim raporturi mai strânse
între . şeful partidului, comitetul executiv
şi conservatorii

de

pretutindeni,

bine înțeles

aceia

cari re-

cunosc organizarea.- partidului, aşa cum am moştenit”o
de la nemuritorul Lascar Catărgiu, și cum sunt dator
să o păstrez neatinsă şi pe viitor.
E
«In acest scop am chibzuit să vă rugăm ca acolo
unde sunt cluburi sau comitete consegvatoare deja
alcătuite în condițiunile de mai sus, să fiţi buni a'mi
trimete lista comitetelor, iar acolo unde nu sunt nici
„cluburi, nici comitete, să bine voiţi ca împreună cu:
ceilalți fruntaşi conseryatori din localitate, să înființaţi

asemenea

comitete

și să ne comunicâţi compu-

nerea lor, precum și lista membrilor partidului
con- *
servator din judeţul d-v..
. |
N
«Doresc sâ am comunicarea d-v. cât mai degrabă.
ca sa mă pot adresa reprezentanților legitimi aipar-

tidului conservator din fiecare localitate,în diferitele
împrejurări ale ăcţiunei noastre politice. De.altfel îndată ce se va desăvărşi această alcătuire de comime m a

24:

|
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tete, voi: avea.să, vă fac. NOI: comunicări

în

privinţa

"organizărei noastre: ” -

" «Ani-toată. încrederea. în devotamentul, “înțelep-

ciunea. şi. tactul d-v.,.-ca să aduceţi
ceste. dorinţe: ale comitetului 'şi- ale
vă. mulţumesc pentru, sârguința ce
că: veți pune întru executarea lor».

la îndeplinire amele, -şi. dinainte.
nu :mă îndoesc:
:.:
PIN -

“Acest apel Pa. primit. Grigorie Cogalniceanu.-i

Iunie: 1901. MIE
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IN 1894.

a
s-

”

„ „Evenimentule '

ii

| Paralel:cu faptele” principale petrecute: de la 1894
încoace și care' privesc vechiul partid conservatot,
este potrlvit a mă ocupa și de presa din acele tim„uri, căti!: o mare legătură a domnit, între politica

propriu, zisă de clu
şi presă.
b
Sa
<Evenimentuls“era sub' direcțiunea d-lui Gh..A.

Scorțsscuși în,.1894 Iânuarie , numara 'deja +70 numere: de Ziâr âpărute. Ziarul se;râzboia atunci aproape!

zilnic: cu <Era Nouă», organul. junimist.:
ai
La ordinea zilei erau: chestiunea-sufragiului, uni-

Versal, întocmirea. listelor electorale

pentru,,consiliile

. comunale, ;țaxele..maximale,. etc. BR
tie
in «Evenimentul», în .primul-an; al; apariției

se vorbea

în afară

de politică, de convențiunea

au
sale,

co-

mercială:cu Germania şi de hotărârea luată de Ca„ mera „de Comerț din laşi, a cărei preşedinte era Gh.
Șerban: ,se, vorbea: de:“amânarea lucrărilor::pentru
construirea
unei *biscfici în: curtea institutului Notre
Dame ;de :Sion'pentru care. Sacre

Coeur. din. laşi pri-

mis€:'dela “instituția :Notre: Dame:de:: Sion din':Paris
suma

de 650.000

lei, — amânare

datorită faptului ră-

celei
ce exist
îritre
a Leon al XIII și regele
pa
a.

|

a

Carol, etc.

„La Teatrul Naţional, .

" “ La'“Teatrul nostiu, îiăţional: se jucă «Baba Hârca»:

cu “Arceleanu

în: rolul titular. “Teatrul

era tixit 'la Te=-

|

o
26

prezentarea

|
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|
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acestei

IESE

RUDOLF

pre

piese,

ba,

cassa

teatrului

_SUŢU'

a res-

pins de mai multe ori, sute de persoane aspirante la
galerie și locul al treilea, In «Cerșetorii în haine:
negre» juca excelentul comic Gh. Dimitrescu în rolut
lui, Plantros. D-na Verona Cuzinschi (Almăgeanu) a.
creat atunci rolul Alexandrei, în piesa cu acelaşi nume.
Const. Damaschin.

«Evenimeritul»- nu-l slâbea pe Const. Damaschin:
fostul casier al Primăriei, pe care ar fi vrut să-l
vadă mai repede trecut la pensie. Alaturi de Damaschin, care-și regulase drepturile la pensie şi totuși
uu se dadea dus de. la Primărie, mai erau Constan-

tinov și Solomoneanu. *

|
Spitalul israelit.

D-na Daniel, soţia marelui bogătaş Daniel, a pus
la dispoziţie în strada. Ghica Vodă, spitalul israelit;
populațiunei

evreieşti

din

laşi.

Pe

atunci

erau

4me-

dici, doi primari d-rii Tausig şi Rosenthal şi doi se. cundari .d-nii Ochs şi llutza. Capitalul acestei însti„tuțiuni era de 85. 000 lei.
Spitalul mergea greu şi de aceia s'a facut apel
către populaţiunea evreiască, să cotizeze lunar, pentu a se veni în: ajutorul spitalului,
Moara

Haier.

Fostul proprietar. alnmoarei cu abur de la Nico-.
lina, Em. Haier, a întrodus' la 'moara sa cele din urmă
sisteme . pentru. măcinatul grâului, mărind îndoit forţamașinei cu aburi spre.a putea produce şi lumina electrică, necesară fabricei,

|

Artistul Cuzinschi,

La “Teatrul Naţional în «Moartea Civilă» «tânărul Viad Cuzinschi a jucat .pentru prima oară rolui

lui Corado Almini.

Dânsul

a dovedit

că are

talent

IAȘII DE ODINIOARA
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pentru “dramă, Cuzinschi a reușit să ne mişte, scrie
ziarul, adesea pâna la: lacrimi și aceasta n '0 ) poate
face decât: telentul».

Pubiteut “ieşan în 1894,
Un “mare: bal al
Februarie

«Crucii Roşii», a avut

1894, în saloanele clubului

loc la 5

militar.

-:

Ce lume era pe atunci la lași ?-Cetiţi: doamnele
lanov, Zaritopol, Natalia Manu, Macarovici, Peride,
Dabija, dr. Miclescu, .Vlasto, Spacu, Natalia. Suţu,
Renescu, căp. Hagiescu, col. Stamatopol, dr. Rojniţă,
_Camban, Petelenz, dr. Russ; domnişoarele: -Paladi,
Dobias, Zotta, Rosetti, . Castan, lanov, Stoianovici,
“Ghenovici ; domnii general Budişteanu, colonel Macarovici, colonelii Pascu, Groza, Lambrino, Rentz,
Corvin, maior Renescu, d-nii: Peride, luliano, Stihhi,:
Rnss, Puşcariu, Spacu, Weisengrun, Scorțescu, Lefter,
Dimitrescu, Vlasto, „Pavlov, dr. Rojniţă etc.
Artistul

C. Ionescu.

Artistul C. lonescu este mult aplaudat la Teatru
„de public. Pe atunci regretatul artist avea 33 de ani

Impreună' cu Hasnaş, a fost numit societar clasa

III, apoi de clasa II-a. Şi dupa ce s'a reîntors de la .
Paris, a fost numit director de scena.
Pekeaa 'Aleitandrescu.
Face sensaţie - jocul lui Pekea Alexandrescu în
« Peticarul -din Paris», în rolul evreului. i urat de «Vasileasca» dintr'un pensionat din Cernăuţi la '1869
Pekea porneşte cu trupa acesteia la ...Mizil, debutând
pe scândurile: unui... biliard improvizat într'o scenă
ad-hoc. După o viață aventuroasă, :Pekea : veni la
„laşi. şi creiază rolurile din: operetele, <Angot>, «Girofla»,

«Trebizunda»

Devine
cu

0 mică

etc.

i

apoi. director şi “porneşte prin provincie,
trupă.

A jucat minunat

pe

«Meşterul Manole»,

remă-

S

N
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A

nând de. atunci

N

_RUDOLP

SUTU

meșter şi la credit, și în "alegeri şi.

la „table, iar. astăzi mâșter li;a riânca în fiecare dimineață în piaţa Sf. Spiridon, pere diriti'uin pâncraș

parcă la dispoziţie în mod gratuit. *
care'i 'stă ga
a

Pa
U

„Clădirile

din

laşi.

Chestiunea Abatorultiii-şi: ai.teatrului:e la'ordinea.
zilei. Se publică licifaţii pentru: ele. Sunt deja.9 ani
—iîn:1885—de
când un mare.incendiu a: disirus teatrul național de la Copou. Fostul' primar. Sc. Pastia,
proprietarul de: pe':atunci.al otelului Romănia, a.zidit

aici :un fel 'de--teatru
pentru: balurile mascate.: Mai _
târziu bătrânul: Teodor: Sidoli-a'construit O baratcă
circ-teairu; unde aveau -loc și representaţiile teatrale.
„” “Camera.
a votat: 800.000: lei. pentru
: construirea

unui” teatru, :dar. mai: trebuiau. încă. 600 de mii lei
pentru. restul costului construcţiei...
..

Pi

Artiătul CL Bi Penel.

> :.-Artistul C.-B, Penel exceleaza în «Bolnavul în- |

chipuit»,în rolul. ipohondrului

Argen.' N'avea

atunci

decât. 22 de ani „şi în Conservator fiind, publicul ve=

nea: special la producţ
să”!ii.
vadă pe Penel. Talentul
sau comic e un talent natural, nemuucit, gestul şi

vorba cumpănite, zigrâvind.în-totdeauna

exact sta-

rea sufletească a personajulăi ce reprezenta. Acuin
era. gagist, iar.„teatrul naţional îi răsplâtea talentul

Și: munca”cu 'coiosala sumă de... 80 lei lunar. .

i
_...

dmat

Cei doi artişti Popovicl,

“Teatrul, Naţional are pe cei doi Popovici ai săi.

Popovici
tipul
artistului
,sen
, german, cui plete, joben
ior,
şi macferlan.
şi, pe Popovici junior, figura amorezului

din teatru, mustaţa.rasucit
Greu era.până
ă,: se hotăra

“să se puepe afiş: senior și. junior. Amândoi Mihai, „amâdoi Popovici. Se încercase a se imita
pe capetele
încoronate punându-se pe afiș Popovici | şi Popovici Il.
De aici veşnic cabaşlicuri,
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şi-l zeţarii îi schimbau întotdeauiia; aşă că

pe: afiș «seniorul» juca pe piimul âmorez,: iar! <juniio=
rul»
pe câte, un bătrân trecut, Popovici senior a avut
0 “Epocă glorioasă în teatru, captivând publicul prin
puternicul; sâu; talent, E Pi :
foi

a
2

Caragi
ali la laşi.
e

„+ Marele Caragiali sose
la șt
laşi pentru
e a se în..,

“țelege cu d. Nicu.Naiiu, sa deschida .o berări€
în
dina Creditului Urban. Duipa o şedere :de două grăzile,
|, L. C. Gambrinus, cum era poreclit, să' reîntors" în
Capiială, convingându-se că lașul ru este un oraş co-

mercial.

|

PI

E

_„ Caragiali trăsese Ja otel Bucti. Pentru 'a 'deschide

.0 berărie, se pusese-să consulte. Ja noila lâşi, pe Sigmund și .pe-alţii. Cine era Sigmund? 'Un, ţal- chelner.
Inainte de a pără
lașul, si
Câragi,
ali a trecut pe la Comitetul teatral și a încasat sura 'd€.,. .10'lei 40 bani

ce i s'a cuvenitca tantiema de 10 la sută pentru
pasta:- care s'a'jucatila Teatrul nostru.
i
i

:
e”

2

140
e
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„Nă=
i

întrunire “liberală.
II

RAR

a

aaa

; = Im: ziua“ de:20 Martie:la teatrul. Past
a ia
avut ,loc
O -mare- întrunire,-fireşte,:de-protestare, împotriva-infamului: de: guvern,: care; «inspirat de.iură şi :dispreţ

pentru "popor,
nu face decâtsă'samene anâthiă Și dezordinea' în, intreaga: organizare. socială şi politică a
ță
te
ete.i»
ete.,ni

stii

ue

„> “Liberalii ieşen i erau: Șt?Şendrea,. Gli. Marzescutatăl, Vasi
“ Gheor
le
ghian
- ; „Nic
Gâne; u'
:Andrei'.
- Vi-

zanti, M. Țoni; C: Climescu, C. Lepădatu,:Gh.:Tacu,

A. D.. Xenopol, .C..Paun, Gh. A. Scorţ

escu, Icon
Gh. lenăcties
“Antonici;
-Suciii, -AL:-V, Liteariu;:l; Or--.
nescu,

: P. Sivica,-Al. Velciu
D. Botez,
,. 'cap, Gh: Cos=

tandac
V: Eleft
hi
eresc
,u, Ein. Halac
eanu, P: Fanta
:
N.: Giurgi'an,
M.C:

naru;, A. D. Handoca, 1.::Micu,

Stihi, C:: Ropala, “N: Păpadopol, Gh. Vizanti;: Ein, Ma"
nOliu,|: Damiân; V. Cilcur, V.:Dimcap!
itrGHiiP
iia-
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ladi, V. C. Pompilian,. O. Bodescu, C. Macedon, Gh.
Stamatopol, Gh. „ Draghici, O, . Albineţ, D. Farcaş, etc.
I unimiştii ieşeni.
-

- Junimiştii aveau ca ziar <Constituţionalul». «Neue
Freie Presse», ziar străin, se socotea că susține gu-vernul în schimbul unei subvenții. « Coustituţionalui»
şi < Țara» nu se prea vindeau la laşi «Timpul» însă
se cetea foarte mult. „Era Nouă” din lași era o foarte
|
bună. gazetă. ăi
— Teodor

Codrescu.

„La 24 Martie 1894 moare la laşi bătrânul veteran
“Theodor Codrescu. El a fost rând pe rând, logofăt
la poştă, “înncţie plățită cu două carboave pe lună,
apoi secretar al lui Grigore Ghica Voda. FI e autorul
«Uricarului», operă. monumentală cu, care Codrescu a
- cheltuit 200, 000 lei.

- - Principii oştenitori la' laşi.
„Principii Moşienitori Ferdinand şi Maria au vizitat
1așii la sfârşitul lunei Martie 1894, Impreună cu miniştrii,- au luat “parte la Te-Deumul dela Mitropoiie.
Corul: metropolitan -era condus de .Gavril Muzicescu.
Ion. lanov a: distribuit cu această ocaziune 0 „odă“.
La ora 10 Principesa Maria: nesimţindu-se tocmai bine,

e condusă .la trăsură și împreună cu. d-na

Grecianu:

* se reintoarce la palatul Sturdza, unde erau găzduiți.
Odată -cu principii au sosit la Iaşi: miniştrii Take lonescu, -Menelas Ghermani şi C, Olânescu.
La Cercul militar au fost primiţi de generalul Budişteanu,.

..

E

Principii! au vizitat Spitâtul Sf. Spiridon, Universitatea, Şcoala centrală -de fete şi au patronat balul
societății studențești «Solidaritatea». Foasta sală a
Consiliului comunal e transformată în sală de bal. Din
plafonul tapisat pornesc jerbe de îlori și de mici lam-

pioane „electrice.

Palatul Rosnovanu

nu se mal, cu-

IAŞI DE ODINIOARA

Se

„noaşte, e transformat
cu totul. Fostul

marului

"31

cabinet al pri-

e transformat -în o pădurice.: Dintre

ramuri

Tăsar stele electrice roșii, galbene. Din mijloc o splen-didă lună scoboară o dulce lumină asupra - băncilor

«ascunse printre arbori. Fostul oficiu al stării civile e

„transfor
'in mat
bazar, în seră, iar în biroul stării civile, aranjatîn cameră turcească, e tombolă. Prințul
vorbeşte

Dolores

cu

mai multe persoane,

Ghica.

cianu, apoi

“Ortansa

printre

Principesa vorbește

cu

cari

cu d-na

d-na

Gre-

trec la tombolă unde se aflau d-şoarele

şi Eliza Zarifopol,la chioşcul, cu consurmații

era d-na Leonardescu, iarla flori d-nele. Natalia Manu.
şi Lucia Cananău.-Aa
„Un alt banchet are, loc în sala cea mare a palatului Ferdinand" oferit de, Comună Principilor moşre
-

nitori, la: care au asista300
t de persoane.
“Cu ocaziunea vizitei facută Iaşului, Principesa
şi-a exprimât dorința că i-ar plăcea--să 'aibă o casă

la Copou,la aer curat şi că actualul Palat, de pe atunc
i,

palatul

HOpolia,

Rosnovanu,

w'are altă. privelişte decât mi-

i

Da

a

- - Take Ionescu la laşi.

„Fostul ministru de - instrucțiune publică Take
Aonescu, care a venit la laşi; cu “Principii moştenitori, a. vizitat împreună” cu inspectorii. şcolari de pe
vremuri d. C. Meissner şi Vârgol
şcoal
ic
a i,
'nori:
mală
- “de învăţători «Vasile Lupu». Din laşi a. plecat
la

"Botoșani, pentru a inspecta școlile: de acolo.

laşi

a inspectat

gimnaziile. Alexandru

:cel

Tot la

Bun

și

-Ștefan cel Mare, externatul de î te şi liceul Humpel,

apoi “laboratorul d-lui Vas. Buţureanu,. șc. bele:
arte,
iiceul internat, liceul naţional și corul metropolit
an. |
|
i |
„Princ'ipe
Elena sa
Cuza.
[n timpul. petrecerei :la lași, perecliea princiară
“a fost vizitată'şi de Principesa: Elena Cuza; care
a
Auat ::ceaiul împreună” cu Principii.
La sosire
a' fost
,
î

.
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întâmpinata. ioasta, Doamnă, de; Prinţul: Ferdizand, iar
În. capul: scării. de: Principesa Maria.
;Principii': în 'tot::timpul: şederei lor: la: laşi; mau
facut de: cât: -0singură vizită: Principesei Elena Cuza.
“ pensionatul Warlazu.

ora

“0 serată Țiterară * Tinizicala. are loc! la peusionatiui
Salam, a' cărei direcioară: era Katty. Varlam. Erau
“trei surori, Katty, o energică; profesoară. şi de temut
“directoară; Aspasia Warlam- profesoară. de! piand, şi
„Elena Warlaan, care desemna: admirabil: îi
"Liceul Warlam se“ afla unde, e „acum izolarea,

a

E

0

ha aa

Se. anunța pentr

nifestaţie
ungurii

la

manitestăţie: naţionali stă,

+ziuă, de: 24 Aprilie. o: Tare : :ma=

laşi, cu

ocaziunea

procesului -ce”l

fraților noștri. de. peste. munți,

care'și

fac

reven-

dicau drepturile lor, naţionale, Se putea, oare crede, că
de abea; peste 25 „ani, visul tuturor. de atunci. âvea
să se implitiească ? Un Te-Deum se va oficia în biserica SI. Spiridon. Totuși s'au luat măsuri severe
ca

manifestaţia: -să nu

iea un

caracter

mai

grav la

onsulatul austriac;.din Strada Carol...
-,..
La: statuia -lui “Ştefan cel Mare, său ținut + nume
roăse cuvântăți, „printre, cari a rectorului. Ubiversiţă ii

şi preşedinte

al Ligei. Cultuiale;. Neculai

lui. A. D. Xenopol, a lui Gr. “Macri, a d-lui A.

a lui: Alex. Suţu, profesor

"la. Liceul

Culianu, .a
C. Cuza,

Naţional,

etc.

“La Cluj pleacă din lași. de legaţii studențimei uni-

versitare, State Dragoinir. și Averescu, fostul secretar
al Universităţei. D-rul. Raţiu! a, îost Obiectul” UNOr,.0Vaţiuni, deosebite. Se aflau. atunci. la Cluj, cu ocazi=
unea procesului memorăndului, peste 25.000 țărani,
jărance, etc.

cari au

însoțit

pe “cei 15 acuzaţi români,

spre curtea cu juri. Acuzaţi erau : Dr. Raţiu, G. Popp,
Dr: Lucaci,.. Coriolan, Aurel Suciu, N: Roman; etc. Carol: Lueger, 'deputat: în camera: Avistriei,. ține
1 discurs. «câlduros;
în: parlamentul din.: Vieha,
„în: fa:
4
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voarea : fraţilor noștri de peste. munţi. Preşedintele
Ligei Culturale 'din laşi N. Culiânu îi expediază, cu,
ocazia aceasta, o lungă telegramă de mulțumire,
|
—

-

„ Consulul

Criticos.

Un tip. foarte cunoscut al laşilor era Griticos,
vice-consul al Greciei. Diplomat ma. fost el niciodată;
căci mu putea rezolva. nici: 6 chestiune a supușilor
greci, totdeauna fiind numai la. coietăria Drosulis, „a
laturi de baclavalele gustoase.
:Om foarte simpatie şi politicos, distra. mai cu
samă atunci când vorbea: ifranțuzeşte: ca. de: pildă:
— «Cette coniac, est magnific».
„Când: Regele "Carol a sosit la laşi, fostul consul
Criticos luă loc chiar. la dreapta Regelui. — «Ce mai

„nou

în

Grecia, domnule

consul,

îl “întrebă

Regele

— «Merţi, maeţtate. — Câţi. supuşi aveţi în lași ?
— «Merţi, maeţiate. Ziua a doua, sârmanul Criticos
a fost vârât pe. la coada mesei.
.

|

"D. Const. Stere.

DC. Stere 'priniro Scrisoare adresată ziarelor,
afirmă că nu e refugiat din Basarabia, ci, a venit
în România cu un pașaport legal, cliberat de guvernatorul:- Basarabiei în 15 Noembrie 1892, mai afirmă

că

se. numeşte

Const. Stere

și nu Şarcăleanu (un.

pseudonim sub care.ar fi scris în «Evenimentul literar>). D..C. Stere a mai declarat că «e: supus rus»,
de și de origină română din Basarabia.
_Pe atunci supusul strain C, Stere, “era, student.
-D;
D. Gn. Ghibănescu.

tunci

Prietenul” nostru d. Gh. Ghibânescu era pe aunul dintre. cei distinși eleyi ai şcoalei normale

superioare, Om

cu vederi înaintate, mai

mult e opera

sa însăşi decât. a școalei. Scria - mult și Cu ușurință,
ca și acum. A facut un studiu asupra. Huşului, o
3

34
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dovadă mai mult ca e huşân. Ca om, e un «prezentabil bărbat ct musteţi ce tind să devie «humbertiane».
2

Universitatea

teşană.

| Universitatea din laşi. nuniăra “pe cei mai desamă
profesori. Cităm: Gheorghe. Mârzescu, d. Petru. Poni,

Petru Răşcanu, Ştefan Şendre, M. “Tzonv, Gh. Ureche;

A. D...Xenopol, 'lon Caragiani, d. -C. Climescu,,: C.
Leonardescu, .d-r. -L. Russ, d. d-r. Vasile Negel,
Ursian, Dr. Botez, lon Rallet, Dr. Cerne, [..- Tanovi-

ceanu, d. Toma

Petru

Missir,

Stelian, N. Basilescu, Dr. L. Sculy, d.

d. Alex.

Philippide,

Dr. Peride

etc.

“Un

la. Sidoli.

concert

La teatrul Sidoli a avut loc un concert în seara
zilei de 30 Mai, în folosul Ligei Culturale D. Teodor
Burada, care eraşi un neobosit vizitator al lucurilor
locuite de români, a executat pe vioară doinele și
cântecele naționale, dulci şi frumoase, cum numai
noi le avem Elevii Conservatorului, sub conducerea

„d-lui Eduard Candelia intonează «<Desteaptă-te române». Dură ieşirea din sală, cu torțele aprinse,
studenții: grupați în jurul. drapelului din Sibiu, manifesţează

pe

străzi.

|

- Hora

din

Piaţa Unirea.

La respintenea «Petrea' Bacalu», adecă în Piaţa
Unirea de astăzi, se încinge o horă monstra, Și cum .
era în totdeauna la lași, la astfel de manifestații, .
armata a ocupat strada Carol, pentru a împiedeca o
eventuală trecere a manifestanţilor in spre consulatul
austriac, unde astăzi este Căminul studenţilor.
P. P. Carp

la Iaşi.

La solemnitatea punerei pietrei fundamentale la
școala technică din- laşi directorul şcoalei, un foarte

valoros protesor,. Gh. Hazu, în îrac, inmănușat şi cu
cravată

albă:a

ţinut un discurs..

|
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“D-sa a început cu cuvintele:
— D-le Ministru
„=. N'apucase:a le zice bine şi ministrul Carp, zefle“mist din fire, apucându-l de poala fracului ia spus:
„_— «Fii scurt», pentru'ca să poţi spune -mai pu"sine prostii».
.
i
|

-

Buch,

Și astăzi a mai rămas numele de otel: «Buch»,
«casele din colțul Pieței Unirea cu str. Golia, ocupate
de armată,.
2
e
„. Buch era bătrânul simpatic, care nu de multia
încetat din viaţă. La început ţineao crâşmă, peurmă
a deschis un otel, unde şi'a. facut viitorul.
EI şi'a
“datorit numai lui totul, s'a format singur. P& atunci
cei mai aleşi clienţi erau ai lui: mâncau la Buch,

trăgeau la Buch,
„Câte întruniri importante

a
nu S'au ţinutîn odăiţele

birtului său. Ba, un om politic, a exclamat întro zi
că <Buch face. miniștrii» şi că acelaş Buch e <mas“cota lui Panu», Buch «nu punea mâna în apă rece».
|

El se

compara

ce sunt expuse

cu

obiectele

cele

în vitrine pentru

IN 1895

2

rea

mai

a atrage

frumoase

lumea,

Politica radicală,
a

- Politica radicală conta

mult la laşi. ,

-.

Ruptura dintre P. P. Carp şi G. Panu,îl aducea

“mai, des pe acest din urmă la

S'au

retras

P. P. Carp

din

şi

cabinet,

laşi.

Gh.. Panu.

“tunci

la laşi să

comunice

junimiştii
între

Discuţia a degenerat - în

violențe între acești doi oameni

părţit pe Panu definitiv

Când

o întrevederea avutloc

de

politici,

Carp.

amicilor

care a. des-

Pahu a venit

săi, :această

a-

ştire,

La laşi, prietinii lui Panu îl aşteptau. cu..nerăbdare.
Era Alex. Buznea, erau Lambrior şi Hax. Ziarele pro-

tivnice vorbeau că Gh. Panu deabea sosit la, lași, ar

fi fost «sechestrat».la via. D-lui C, Chirilă, unde erau

36
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petreceri uriașe, cu muzică
viață culesului viilor.

dă

N

ca să
a

„RULA
dea

SUL:

mai. multă.
_

Stuzdză la Iaşi.

Cp

“Dimitrie. Sturdza, şetul: partidului liberal soseşte
la laşi.
„Vine în- calitate şi de prim ministru iusoțit de
-Episcopul Dunărei. de jos de. pe atunci Parthenie;
viitor mitropolit, sau Kir Parthenie, cum n la. poreclit
A. D..Holban..
“Un banchet are loc cu această ocaziune, oferit
de. Gh.. Mârzescu preşedintele clubului național liberal..
„ de -atunci din lași. lau parte la acest dejun: Vasile
Gheorghian, Nicu "Gane general Racovirză, Ştelan
“Şendrea; Andrei Vizanti,- Nicu C. Aslan, Gh. Sendrea,
Gr.

Buicliu,

Gh. Tacu, C, Vidrașcu, “Aron Densuşianu,

C. Lepadatu, Dim. Botez Gh. Scorţescu și d-nii. Toma
Stelian, Al. Velciu,. Ath. Gheorghiu și C, B, Penescu...
A, "doua zi are loc iu sala “otelului România, O.
întrunire . liberală, unde. a luat cuvântul Dimitrie

„Sturdza, care a vorbit mai
Şi

-

|

.

mult de două or&|

Pa

i

Matei

Millo.

Marele artist Millo hotărându-se .să se retragă
“din teatru, a ținut să dea ultimile sale reprezentații,
pe scena teatrului din laşi. Pe atunci era în vrâstă
de 83 ani. In ziua când a sosit la laşi, Millo dându-se
“jos din

văgon, se uită

în -toate

părțile

şi

nu

zări

"decât pe Dimitrescu, pe comicul artist Dimitrescu..
-— Numai tu ai venit?, îl. întreabă Millo —
«Da maistre ». — Dar ceilalţi? — E. frig «şi n'au pal“toane. — «Ai dreptate -băeţii, dar pe iine Ghiţă (Di."
mitrescu) te vad cu blană de sauniur>.
Inainte vreme “Millo juca în grădina Tivoli din
„stiada Banu.
Fiind serbătorit

în orașul nostru, ieșenii iau facut

!
0 manifestaţie grandioasă.
“Rechemat de nenumărate ori, dupăactul al doilea.
“
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<L ij itoril e satelor» „M illo apare pe scenă în=ma
o
mem br i e omitetulu i [iL eatrai de atunci
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a răspuns

tare, la care

dă cea mai
actul al

răsplată

frumoasă

teilea,

că uită cei 80 ani care':

a muncii. lar după

neîncetând, Millo

rechemările

lașul îi

că

reîntinerit când vede

şi se simte

apasă

Millo,

se arătă:

şi zâmbind spuse :—«Sunt de 83 de ani. Vă rog nu mă
aplăudaţi așa tare, că sunt în stare la 90 ani să vin.
să mai joc».
Pentru Flechtenmacher;

|

Elevii Conservatorului de muzică, împreună cu
profesorii au dat un: concert, în benificiul artistului
Flechtenmacher, acel care a pus pe note frumoasele
cântece ale poeţilor legaţi atât de .intim de irecutt
Ariile bătrânului artist trăesc. şi astăzi, le îredonam.
încă, căutând să sorbim din ele: parfumul unei mu. dulci,
zici

calde.

care

clipele-

odinioară

încălzit

a

din viaţa barzilor noştri. Flechtenmacher şi'a scrisparcă bucăţile sale cu sângele său, făcând epocă,

câ

pentru

noastră,

din

au

întrupat

sufletul

în

ele,

din

caractere

firea.

|

nostru.

Rossi.

|

Rossi, celebrul artisi italian, a apărut -pe scena
Teatrului din lași,în <Othelo». Era prea mică scena
lașului, pentru un Rossi, dar el a ridicato cât se
poate. de sus, încurajarea publicului a fost meritată,
el dovedind că'şi dă bine samă de ceiace însemna,
un adevărat artist. Acelaş succes frumos l'a avut şi

în «Sckylock>
groasnicul». .
“

şi în
- .

«Moartea
-

lui

al IV-lea.
îi
<Maistrul» Tăbârcă,
lvan

Cine nu cunoştea pe maistrul Tabărcă ? Era lăutarul, de care s'a dus pomina ca de popă tuns. Câţi
ieșeni nu trebue să'şi aducă aminte de vestitul taraf
al lui lancu, care veri dearândul a desiâtat pe: nu-:

-

_meroşii vizitatori ai cofetăriei M-me Alexandre din:
” lași? Pe unde n'a fost lancu Tabârcă ? Pe la Roman.

prin familiile boereşti, pe la iarmaroacele din Fălticeni.
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Și Tăâbârcă, Tabârcă lâutarul
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într'o zi a ajuns

maistru de muzicăla un gimnaziu
din provincie. Dar'
„ Tabârcă care îrământa
vioara în casele diferiților

boeri, a fost văzut într'o. bună

-

pe catedră

torioară

şi cu fumuri

zi făcând

pe comicul

chiar de boer. lată şi o is-

despre boeria lui : la o nuntă cânta taraful

lui Nastasă și Furnică, doi cunoscuţi. lăutari ieşeni.
Tăbârcă, devenit maestru de muzică, şedea cocoţat.

între

boeri,

și pe

semne

ca

să

se

arate

mai boer,

numai ce-i vine în minte, că se uită la Nastasă și îi
spune tare“şi răstit:
Da
„e — sla ascultă, măi ţigane, cântă cutare 'cântec,
nu-l. ştii tu ?
|
.
N
a
i
— Sărut mâna, cucoane, îi răspunse repede năbădăiosul de Nastasăși facu dinochi şiretJa ceilalți.
A fost- un râs general, iar Tâbârcă n'a mai zis o
vorbă.
. a
“Coguelin Cadet.

Marele. artist francez Coquelin Cadet, societar la
„Comedia franceză, dă prima reprezentaţie în laşi la
12 Decembrie 1895. A fost un adevarat regal artistic pentru ieșeni. «L'Avare» reprezentat de Coquelin,
a avut un Succes imens, a produs un adevărat triumi,
A doua seară, Coquelin a jucat în rolul lui Letournelle din Mademoiselle de Seiglieres. După actul
„al patrulea, deodată publicul a.fost plăcut surprins :
Din galerie, se auzi o muzică intonând Marseileza şi
cântecul Gintei latine. “Toţi spectatorii s'au sculatîn

„picioare şi au făcut artiștilor francezi ovaţiuni, ...
|
Ii
. Cotetarul Drosulis, .. Din lași dispare cunoscutul cofetar Drosulis, care,
a plecat cu trăsura până la Ungheni, iar de aci a luat

renul. pe ntru Odessa.

Drosulis dimpreună.
cu

un -to-

varăş al său, Caracocic s'a: instalat la Iași prie 1886,

impreună

au fost

cei Mare),

pe când ceilalți

cei. dintâi .cofetari greci

cari au

îndrăznit.să se se stabilească în strada mare (Ştefan
concetațeni ai lor

sem-

40

fundară

|

”

prin târgul

rile. le mergeau

o

de sus şi târgul

minunat: şi curând

RUDOLIE

SUTU

Cucului, Afacetovarășii

treceau

drept

oameni foarte bogaţi. |
In. afaceri, ' erau. foarte corecți şi mai erau şi .
filantropi. Cu ani în urmă, se'ntâmplă spargerea de la
Daniel, a cărei! autori au rămas nedescoperiţi. Lumea
acuza pe: șoptite pe Caracocic, care se hotări să pârăsească laşul, vânzând
tovarăşului său Drosulis,
partea sa din afacere. |
Curând însă fraţii Alexiadis deschiseră o cofe-

tărie tot în str- Ştefan cel Mare. Cu toate acestea .
Drosulis tot facea, afaceri și se bucura de un credit
nelimitat.
|
Datoriile lui. Drosulis se urcară
N

IN: 1896

la 60.090
|

lei,

_ O aniversaare.

«Evenimentul» a implinit patru ani de la aparifia «sa. Un banchet a avut loc cu această ocaziune,
în sala Eliseu. lau. parte Vintilă Rosetti . directorul

«Românului»,

personalul

de

redacţie

de. atunci

al

ziarului, în frunte: cu Gh. A. Scorțescu,. D-nii P.
Fântânaru, Teodor (Raki) Vasiliu, regretatul Dr. Leon
Cosmovici, Lazăr „Teodorescu, Nicu Cozadini, Em.
Manoliu etc.
“
Menu-ul a fost combinat și el politiceşte, »căci
convivii din seara ceia au savurat : mezeluri omogene
ca unanimitatea parlamentară, pateu de iepuri junimiste de 2. hotare, bulion cu gogoașe din program,
- mazere fina * aleasă cu alegeri libere, îngheţată ca
speranţele junimiste, fructe seci din toate partidele,
vinuri din generația de la 1848, şampanie cu efect
activ, apă

de

Breazu

cu

efect

retro

activ

etc.

Nu

a

lipsit Ionică Barbu. Au tuastat Const. Lepădatu, tatăl
d-nei inginer: Ţintzu, Vintilă Rosetti, Dr. Leon Cosmovici, George C, loan, loan Micu, d. Lazăr-'Teodorescu, a, Petru Fntânaru, d. Raki Vasiliu, “Volanschi

consilier comunal

şi G, A, Scorţescu.
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Bomborei

Aslan.

Cine hu Pa cunoscut pe Bombonel! Aslan ? Galeriaîi mângăia strigându'l: Bombonică, Bombonaș,

clopoţeii

"noscut,
rat -sau

Bombonei.

Parca

îl vad: cei

cum se apropia

de pupitru,

plictisit,

dispoziţie.

după

cari Pau

cu-

cu: pasul: să afePar'că'l văd

cum

tronând îşi lua o atitudine elegantă şi îndrăzneață de.
maestru symphonic, lucru 'ce nu pot face toţi maeştrii, nefiindu-le în caracter.

Bombonel Asian cra profesor de limba tîranceză,,
-era compozitor muzical, era fagotist, era director de.
“orchestră la teatrul naţional, era acompaniator de oca-

zie la piano, era deci un... cumulard. Bombonel era
„un impulsiv, un energic, un talenlat, dar în schimb,
inconstanța şi lenea îi dominau in mod excepţionai,

Ja intervale ! Dânsul
servatorul

toba

din laşi,

Şi timpanele.

a cerut să se înfiinţeze
o clasa

la -con-

unde să se înveţe a.. „bate
Ohiţă Dimitrescu,

"Pe. scena
în beneficiul

“Ghiţă

teatrului Sidoti afe
|
loc o 'reprezentaţie

comicului

artist. al “Teatrului

Naţional

Dimitrescu.
Hmprietenându- se cu 1 lilian, a. dat mai multe reprezentaţii la «Gradina cu cai» din Bucureşti, Se înscrie: la Conservatorul. din Capitală; intra apoi la tea-trul- național sub direcţiunea lui Milo, apoi al lui
Pacsali. Face un. turneu în provincie. .
|
Intr'o

zi se anunţase: la Botoşani 0 reprezentaţie,

“unde juca. şi Dimitrescu. Seara însă, Dimitrescu nicăeri.: Fu căutat în. tote părțile, dar degeaba. Dimi„trescu plecase la laşi și se angaja la teatrul naţional,
sub direcţiunea de scenă a- lui Bălânescu. A reușit
să'și serbeze şi: jubileul d» 25 ani-de viață pe scenă. .
„A ajuns cel mai: popular actor nu numai la laşi. ci în
toată Moldova.
_-.
Se
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Iaşii nenorociţi.

Se plângea sărăcia Iaşului atunci, cum se plânge şi de atunci încoace, cum il plângem şi acum şi.
ciim, desigur, il vom plânge şi de -acum înainte.
lașul atunci, acum 26 aui, decâdea văzând cu ochii.
lașul mergea spre ruină, spuneau ieşenii de atunci..
Toate administraţiile comunale veneau Cu un program bine ticluit, dar nimic bun nu se facea pentru
Orașul acesta, Se spunea că lașul mare docuri şi:
antreposite, se cerea transferarea atelierelor C. F. R.de la Paşcani la laşi şi câte altele. Sau făcut toate:
acestea, cum s'au făcut. Dar astăzi e mai bine? Nu:
credem. E de ajuns sa ne ocărăm unii pe alţii de
condamnabila nepăsare ce am avu'o fiecare dintre:
noi, în ce priveşte lăsarea în ruină a Palatului Ad-ministrativ. Dacă esta o crimă mai mare pe care au
făcut'o ieşenii, este câ au lăsat pe toţi oamenii po

Jitici, care se tot lâudau că «se sacrifică pentru laşi
pentru capitala Moidovei, pentru oraşul. de “unde au
pornit

toate

ideile

mari»

etc. etc.;

că

iau lăsat sa şi

bată joc de dânşii. laşii au o pata ruşinoasă, cu Pa-latul Administrativ în halul în care se găseşte astăzi.
Nu mai încape discuție că aceiași indolenţă sa
„arătat şi cu stăruința pentru instalarea unei teiegratii:

fără fir. Bietul laşi n'are. nici o legătură telefonica
cum se cade cu Bucureştii, De când nemţii au pus:
* mânape firul de bronz telefonic din Bucureşti, laşui;
are . şi mare. islefon!
Aşa încât, între laşul de
astăzi și cel de acum
fost mai norocos, de

nici i . antreposite,

25—30 ani, acesta din
şi n'avea atunci nici

urmă a
docuri,.

nici ateliere de C.F.R.
a

|
„Un

buget

comiinal..

Ce era un buget comunal acuin: 26 ani la lași ?
Era bugetul care prevedea cheltueli pentru teatrul
naţional, pentru personalul teatrului, cheltueli care
se ridicau la suma de... 770 lei.: Veniturile teatrului:
se evaluau la 36 mii Iei, socotindu-se chiria de la.
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teatru 690 lei pe seara: Personalul de la Abatoriera :

plătit cu 9900 lei pe... 6 luni, veniturile evaluânduse la 80.000 lei anual. In schimb se urcau mereu.
taxele asupra făinei ce se importa în oraş, se urca:
taxa Spirtului, se impunea la o taxă dublă vinul
importat din alte podgorii în afara de cele din jurul
Iaşului.Se mai gândeau edilii de atunci să cladeasca
noi localuri de şcoli, un. paiat comunal şi o manu-

tanţă

comunală,

|
Societatea

Turn Verein.

„- Societatea de gimnastică “Turn-Verein era: pe atunci foarte vizitată. Daşi în realitate era 0 svcietate unde se adunau la început numai membrii ai:
coloniilor germane şi austriace, mai târziu câte un:

prieten român al cutărui membru din societate îşi
“făcea apariţia în sala de dans, când avea loc vreun

bal sau vre'o şezătoare artistică.

ta

Ca pretutindeni in Germania, în toate țările pe:
unde trăiau, germanii își petreceau timpul cât mai -

uniţi posibil. De era bal, banchet, etc. se intona
* societăţii, apoi începeau discursurile.

Cu
cietate,

ocaziunea .unui
după

intonarea

banchet
imnului

imnul

de la sus zisa sy-

societăţii,

se

ridica o

cortină : pe scenă se aflau mai multe d-re în costum alb. Preşedintele societăţii arhitectul lulius Reinicke,,
astăzi decedat, de altminteri un foarte devoțat amic:
al. Iaşului, a rostit o cuvântare în limba germana.
După Reinicke, un domn Koroşetz reprezentantul so„cietaţii similare din Bucureşti, a fost 'trimes sa-şi: .
spue dânsul cuvântul, după care s'a procedat la...

jintuirea steagului. Muzica cântă iar d-rele desvâlue.

steagul şi-l dan prezidentului, care cu o voce tare
şi plin de emoție, zice: «Prin acest steag s'a întărit
unirea” și îrăția întte. membrii. acestei societăți: de
astăzi înainte, uniţi vom lupta pentru propășirea ei».

După

german,

terminarea: ţintuirei,

steagul

fu

purtat

conform

de trei

obiceiului:

ori: prin prejurui
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E

-

mesei din: mijlocul sălei, în care timp
“muzică și toţi din sala, imnul societații
Kir
pp

REDOLE „SUTU

se cânta de!

Parthenieu

ME

la Iaşi.
:

.

Sosirea lui Parthenie: la laşi,. provoacă vâlvă.
„Ziarele nu-l mai siâbesc. din «Partenie:al Păunicâi»,
«autor al

nelegiuirilor

cari au

cutremurat ţara», ete.

„Se ţesea un complot «infam»> în «întunericul
de «banda Sturdza-Parthenie»,
Parthenie

Mitropoiitului
răsească

Iaşul

ţinea

sâ

exploateze

vârsta

Moldovei Iosif, vrând
şi a pretinde ca

un

nopfei»

înaintată

a

să-l facă să paâdrept

al său

tre-

cerea ca Mitropoiit Primai. Reieşea, dacă faptul se.
consuma că, scandalul a fost provocat de- Mitropolitul Moldovei, pentru

“far

Parthenie

a fi înaintat

credea

-cvita pentru. monient
Mitropolit.

prin

Mitropolit

acest mijloc

0. alegere-eventuală
o

Primar,

că va putea
a unui

nou

„Secta scopiţilor :

Secta scopiţilor e la ordinea zilei la. laşi. Cazul
-de la. Ungheni cu dezertorii ruşi, primiţi în ţară de
scopiţi,

pentru

“cutat mult.
|

ca apoi

să devie

prozeliţii. lor; e dis-

Secţiă scopiţilor dateaza “de foarte mult timp și
îşi are origina în Rusia, unde s'a desvoltai un - timp

în linişte. “Guvernele: ruseşti faţă cu pericolul. mare
ce constata și luând în seamă faptul că țăranul rus
în mizeria în “care se găsea era uşor de converți:,
au. început o campanie groaznică împotriva acestor
secte, cin care înulți au 'îngrâșat pământul Siberiei.

Un ucaz împărătesc a oprit cu desăvârşire existența.
scopiţilor în țara rusească şi atunci ei au emigrat „în

„România, la lași unde: s'au stabilit în Strada “Pacurari. Scopiţii nu mâncau Carne, nu beau nici: un fel
de alcool” şi nu fumau. Mâncarea lor ses compunea
exclusiv din peşte şi din ceai.
Sa
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Când vreun rus dez-rta. din Rusia, era primit
imediat în gazdă 'de scopiți, dându-i primele aju„- toare

pentru

a'l castra..

.
Doctorul . Taussig,.

Moare

la lasi, cunoscutul

medic

Bernhard Tau-.

ssig. Venit din Praga, se stabili la Vaslui, cca-medic:
de. “despărțire, iar: de aici la Iași, unde și'a creiat ime-diat

o reputaţie mare.

Era unul dintre cei mai celebri! medici din ţară;
A fost timp de 12 ani medical ospiciului. Socola, apoi:
neîntrerupt de la 1806 pana la „189 medic primar al:
spitalului israelit.
Era un «ieşan», în adevaratul: înţeles! al cuvân=
tului, lubea lașul, iubea pe ieşeni, era milos, bun şi:
blând cu toată lumea. Se facuse cunoscut de câtre toţi.
1. sa 1 făcut. o înmorinântâre «măreaţă,
Institul Hummel,

La institutul. licea | de d--re din laşi Humipel, sunt
cei mai de seama profesori: e d-na Humpel

directoară,.

Vasile -Burla proiesor de: greacă, A. Burri profesor
de franceză, Victor Castano tot de tranceză, Dr. L.
Cosmovici de. naturale, N. Culianu de, matemateci,.
P. Făntănaru de, latina, Xenophon Gheorghiu tot de
latină, W. Humpel de. canto, C. Leonardescu de eco-nomie politică,|. Stravolca de Fizico-chimie, A. D.
“Xenopol de estetică, istoria naţională şi istoria artei,
d-rele M. şi A. Checais „pentru. cursul primar, d-ra.
M. Cocea. pentru. fizico-natnrale, d-ra !S$; Negrizzi
pentru

istorie, d-ra

Strătilescu” pentru
- Moartea

istorie;
lui

etc..

Matei. Millo.

Moare Matei Millo. în 1896 Septembrie, -Mai bine
de jumătate de .secol -a încântat și fermecat fara cu
talentul” și spiritul său scânteietor. Avea 92 ani când.
ne-a lăsat, “ Plecat la:Paris - pentru continuarea studiilor,
se reîntoarce în ţară. şi se: face actor... Lumea.

.
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Da

boieraască. a fost firioasă de acest fapt, căci Millo
cavea origina boierească, Dar dânsul se“ mulțumi cu
aplauzele nesfârşite ale poporului. Cine-și aminteă
de Millo, cine admira creaţiunile lui, nu putea ca sa
-nu tredoneze. arii din «Baba Hârca» sau «Cucoană

“Chiriţa». Millo a fost cel dintai care s'a scuturat de

'ssarbâda declamaţie, d> gesturi fantastice, pentru
a
ne da pe scena oameni plini de viaț , tipuri-cunoscute

de toți. Evreul Moise, Cucoana Chiriţa, Grecul Gelos,

„Baba Hârca sunt fiinţi care au trăit, iar Millo n'a facut:
Aa

|

a

“decâtsa

|

A

le eternizeze,

fost actor,

şi autor.

a fost

Piesele. sale

Lipitorele ' satelor,..'A-

“pele:

dz: la

Văcărești,

Millo director sint piase cari trâesc şi astăzi,
căci coâţin tablouri de
moravuri

tipuri

şi

pe

le intâinim şi astăzi în
“viaţă. El a înflăcărat

“studenţimea, a pasionat mulțimea, 'luând
parte,-la luptele mari

„

N'a lăsat avere du- “pă dânsul, n'a lăsat pe
nimeni în urma sa, dar
_numele

:

său

va

trăi

în

“vecie în inimile româ-

Artista! Gatino.

o

|

politice...

nilor a cărui

o

fală

“

era.

Galino.

Bătrânul Galino se retrage la. pensie şi catedra
sa de declamaţie de la Conservator rămâne vacantă.
Il suplinea artistul C. Ionescu și putea să-l suplinească și State Dragomir, artistul talentat și cult,
Sturdza Doria și alţii.Pe tema suplinirei catedrei şi
a numiri unui nou titular, se face mare gălăgie.
*.
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Theodor

Balasan.

+ Moare Theodor Balasan, vechi. tipograf ieşean şi

Ziarist.. Dânsul a 'urmat cursurile şcoalei primare armeane, apoi intrăîn Academia Mihaileana sub direcția
lui Asachi. Mai târziu “se specializă în tipografia Asă- -

chi în branșa tipografiei. Fu numit director îl tipogra-

fiei «Junimea», unde şi'a şi instalat o tipografie proprie,
obținând mai târziu :de la Regele Carol dreptul de a
purta titlul de” «Tipografia regala». Balasan a fest
întemeietorul «Curierului de laşi.» Noi acum când
ne ocupăm de: primele începuturi ziaristice mai serioase la Iăși, îl numim «Curierul
lui Balasan». Batasan

însă schimbă curând titlul ziarului său în «Curierul
intereselor generale» Neavând avere își scotea zia-

rulde trei ori pe săptamână şi aceasta timp de ani
îndelungați. Ziarul n'a dispărut decât odată cu în-

" boluăvirea
lui Balasan: A murit

sărac,

ca

toţi ziariştii

şi ca, unul care, nici odată nn s'a gândit.pentru sine
ci, a căutat numai să serveasca pe alții. |
:
O

petrecere.

|
Un dineu al unui licenţiat în drept,:era un.eve“niment la laşi.D. C. Langa Răşcanu, actualmente
«ministru plenipotenţiar la Sofia, fiul defunctului profesor - universitar. Petru Răşcanu,-a oferit un.dineu

amicilor săi,.cu ocazia susţinerei tezei de licența în

-drept. leau parte Alex, Stoianovici, d.. Costea Botezat,
Titus. Popovici, G. Tataru, Todiriţă Iacob, -l. Geor-

-giades,

profesor

“franceză

d. M.

Vărnav

Liteanu,

Cristea

Missir

fost

de istorie, Lascar Ursulescu fost profesor. de
etc.

-

i

ui

a

Iată pozițiunile : Drept roman — <mezelicurile exi„Stau în timpul “lui Luculus:? Drept Civil — origina
"«Supei cu patele> e codul Calimah sau codul! Napoleon ? Drept Internaţional — peștele prins. în Dunărea
în apele Bulgariei - și făcut maioneză în. România își

pierde naționalitatea ? Proceduta Civilă —-găinele

-<gelatină>

mal

au drept

de apel?

Drept

în

natural --

-
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teoria lui. Kant asupra «mu$chiului cu sos». Drept
Constituţional —sistemal «bicurcanic» e. preferabil curcanului unic, chiar de. ar fi cu «salată». Economia Pojitică — diviziunea . «torturilor», Drept comercial un
. particular ce cunipăra. - «fructe şși brâzături» *pentru
0 masă dată. „prietenilor, face el un act de comerț.
sau

nu?

.

Drept
delicvent

Penal — după: scoala pozitivista peiala, un
ce băuse

nari şi. Odobeşti,
,

înainte

„vinuri»

e. iresponsabil,
|

de

Uricani, Cot-

Societatea

tipografilor..

: Societatea lucratorilor tipograti din lași « Albina»
a Bublicat! un protest, împotriva: lui Corneiiui Codrescu,proprietarul stabilimentului grafic «Miron Costin»- |
și profesor. la şcoala comerciala, „pentru că a lovit în:
existenţa tipografilor, pentru că avea la «Gazeta de
iaşi» fete, îndepărtând barbaţii tipografi de la zeţărie
„ete. Au semnat protestul peste, 60 tipograii.
Iarăşi Caragiali.

O mare întrunire are loci în sala Pastia, convocată
de clubul conservator ieşan, în. chestiunea Mitropoliului: Primat. lau parte lă întrunire Lascar Catargi.
„ Gheorghe Cantacuzino, general Gh. Manu, Nicu Filipescu, şi Take lonescu, cu toţii astazi dispăruți.
Intrunirea aceasta a fost una dintre cele :-mai gran-:
dioase ce s'a ţinut: vre'odată la laşi. Asistă conservatori. junimişti, 1radicali cu toţi îruntaşii lor - de la
centru,

“Coboară
mapucă să

din. tren cel dintai Gn.
intre

care'l așteptău

i se.râspunse, —

pe peron,

la gară: — ce 'face
Sigur

Panu,

“şi întreabă

care. nici

pe amicii

săi

Caragiali ? Bine,.

ca a lucrat toată noaptea pen--

tru discursul său de astăzi.
:
La întrunire iau. parte Lascar Catargi, care incepe:
cuvântarea sa 'cu- cuvintele: <Bine “y'am găsit».
Apoi, vorbesc Gheorghe Cantacuzino, generalul.
+
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Manu, Nicu Filipescu,d. C. Dissescu,
cel de pe urmă Take Ionescu.
.
:Seara,

ia la

gară

lonescu, îi

-—

la plecarea

fruntașilor

şi Caragiali.

la Bucureşti,
se a-

La un

moment „dat, Take

zice lui Caragiali :

Caragiali, se.vede

Gh. Panu, iar
.
a
a

că lașul te-a prins! -..

— Ba nu, răspunse Caragiali, mia prins!
lon lanov, glumeţul lanov ceru generalului Manu
O cameră şoiata.
e
i
_— Fii mulțumit, răspunse generalului
Manu, că

ți'oi da
“ÎN

un

loc la Cameră...

1898

|

|

-

E

Lascar

Catargi

Şi

la laşi.

După grandioasa : întrunire conservatoăre care
a
avut loc în Noembrie la lași, Lascar Catargiu
şi
Nicu
Filipescu după ce au mai stat o zi în oraşu
l nostru,

au părăsit

lașii

plecând

la București. La

întâmplat că pleca şi Mitropolitul Iosif, pentrgară, s'a
u a lua
“ Parte la - deschiderea corpurilor legiuitoar
e. Când
blândul Mitropolit a intrat în sala de aştep
tare,. din
cauza. chestiunei. metropolitane ce era pe.a
tunci în
discuție s'a facut o tăcere mormântali și apoi
osten:
tativ toată lumea a facut-gol în jurul Mitro
politului, - încunjurând pe Lascar Catargi și Nicu Filipescu.
La un moment dat Lascar Catargi înto
rcând
spatele Mitropolitului, unul din mulțimea strig
at :

—

La
Dar

Jos popii!

A

. —<S
Deschidere
a der
ului,
chi
1Teatr
eatrul
ea
ui,

24 Noembrie

se

deschide

teatrul național.

nici decorurile,
nici costumele nu sosiseră încă,
S'a alcătuit, cu prilejul: deschiderei teatrului, un
program de inaugurare în folosul săracilor, cu următoarele piese: Versuri de ocazie de Nicu Volenti,
fost
membru la curte şi un gustat poet, «Cinel-Cinel»
de
Alexandri, «Poetul dramatic» de Millo, «Muza de
la
- Burdujeni» de Negruzzi, A doua Seară, a avut loc
a
doua reprezentaţie, cu acelaş program în folos
ul

O

_

HUDOLE! SUȚU

săracilor:
din Societatea dramatCeic
-se'ă.
juca pe atunci 2 «Fân
tâna!

Blanduziei», <Lumea

în

care

ți 'se
urăște», Concentrările armatei», «Ginerele
lui Poirier»,;
« A moruri triste» „«Nervoşii». Dar nu'mai erau
dispărând
pentru vecie figurile mărețe ale lui. Millo
, Luchian,

" Bălănescu; Teodorini, Merişescu, Pascali,
Manolescă
ete,

etc,

si

i

să

„
Autorii mândrei- clădiri-a - teatrului nostru,
au
îost Fellner, Cochutz, Gran
şi Antodt
nescu. La inau-

„

gurare, muzica. militară” intonează “imnul
naţiorial, iar
Orchestra teatrului sub conducerea d-lui
Eduard Cau-

„della, cântă o uvertura.
|
i
i Cortina”
se ridică şi în scena se reprezintă o padure..

In :partea „dreaptă a mesei din Iiijloc,
primarul de. .atunci. Nicu. Gane, cu. consilieri iea loc
i săi, :iar
în” partea stângă: Feilner. arhitectul și
autorul planului . teatrului...
cu. ceilalţi. arhitecţi. Flancul Stâng: al
scenei. e ocupdeat
artiş.
tii. şi artistele teatr
"în frunte cu. Galino, cu. Gabriela Luch ului ieșan,
ian “Şi d-na
Nilda Valeria. Se .ţin cuvântările:
de. ocazie. Seara,
State Dragomir, ne itatul: nostru. State,;a:
cărui bust

lam. desvelit

anul: trecut la cimitirul Etern

itatea, a
jucat. 0. scenetă intitulată „Teatrul naţi
onal“ de N,
Volenti. şi a- recitat...versuri datorite tot
lui Volenti.
;... „Apare pe scenă și d-na Valeria. Nilda
, cântând
0 arie
de operă cu. acompaniament de orchestră.
Au

mai jucatîn „Postul

romantic“ “d, Penel, d-na

Aglaia
Pruteanu și Athena Georgescu, iar în
„Cinel- Cinel“,
Dimitrie Constantinescu, Arceleanu, Elena
Botez. şi

d-na Pruteanu.

SI

„O. horă mMonstra "a inicheiat spectaco
lul. .

Ta

Da

E

Ri

Chesti
apei,
a

“+. Chestiunea apei'e In ordinca' zilei.
Ziarele: brodează pe tenia lipsei apei, până şi versuri
ca:

“i wLuaţi-mi seama, oh! prieteni
“Și vă

cruciţ
de fapt
i.a

mea,

EAŞII DE ODISIOARS
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In lași așa' minune. mare,
a
Cum rar s'a mai putea vedea zi

„ „De-aşa. ceva, mă 'mir şi eu,i
a

4

a adevărului mă nchin
Nu VIN
„Citapă beu,

13

ei
„i

Pe viul "Dumnezeu,

i

aaa Mai intrebaţii „Nu: cumvă.oare,-:
îs
O'grindină a datrprin-vii?
i:
„î.Ori frigăl' a stricat: recolta
Sa

„i

Şi viile-au râmas pustii2%,

0;
a
A
E

î
dă

- i

nut Caci:ivin, precât ştiu eu, -::
fost, ăst an; destul și bun
Şi. totuşi apâ..beu, -

Pe

IN 1897.

viul Dumnezeu, etc.
Sa
a

Opinae,

Primul cuvânt din primul număr al” Opiniei» ziar
conservator! cotidian, 'a fost semnat: de- Dimitrie -Gre"ceanu, iar al. doilză' de: di A.A. Bădărău. Și unul şi
cellalt își arată roa:ă dragostea pentru laşii noștri şi
pentru: marele: :partid conservator. Dimitrie Grecianu
Dropovâduia “de pe atunci democratismul, de pe atunci
era pentru representirea

iamentul:
sa
şi-:pentru

ninoritaților,- pentru

că Par-

înceteze: fiO minciună -conșiituțională

statornicirea cumpănei'drepte

între intere-

sele obşiiei şi-:-ineresele individualuăţilor: prea pu-.
ternice.
ŞI, Dimitrie Gieziauu' era convins de şuiperiorita= Si
tea partidului! conservator | asupra tuturor 'celorlalte
partide, prin făptul ca''din însăşi esența sa, păstrând
cultiul :teadțiuriilor şi diă cunoştinţă fenomenelor. isto- .
„Tice

care

alcătuesc

puterea

acumulatăia

geniului

şi

a firei neamului nostru, am 'căpatat: criteriul cel mai
“sigur pentru a nu depași marginile adevăratelor nnoastre. nevoi.

”
Ea.

„

| aşi şi boala. prințul

Ferdinand.

Principele moşteaitor - Ferdinand e grăv. bolnav,

|
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BUVOLE SUŢU:

Datorită unei broneo-pneumoni
i Stângi, starea sa pro-“duce neliniște.
i
a
|
-S'a telegrafiat curților europe
ne
înr
udi
te
în
Lon
dra
:
Coburg, Berlin şi Petersbur
g. Franz Iosef: și Țarul”
Rusiei au telegrafiat, de ase
meni şi Sultanul Turciei

troceni pe părinţiiaugustului bolnav
. Medicii se temeau:
care .ar

la o înăbușire,

fi o con

secinţă a pneumoniei..
„Zile întregi temperatura se
menținea la: 40 grade.
Din inițiativa. bancherului
ieșan Meyer. Welsengrun, toate prăvăliile din lași
au fost închise, pe timp:
de o oră, în care vreme

la

toate

Cucu.
„In
adese

un serviciu divin s'a oficiat.
bisericile și la școala cea
mare din strada.
a

i
delirul care] cuprinsese, Princi
pele

ori de

Nevman,

un. servitor

zis în nemțește : «Ich gehe“,

a pomenit:

al Palatului: Şi: a:

e
o
Sie bleiben. Priester .
fert
ig.
(Eu or, dum„ nevoastră” rămâneţi. Aduceţ
i preotul. S'a isprâvit cu.
mine).

.

Un tip:
U

Naischitz..

Z.
__" Un tip al Iașului, cunosc
ut
mai :Cu seamă în societatea israelită

era Naischitz,
dosul căruia se ascundea
dorinţa

bogat

ca

bancherul

Neuschotz

un. pseudonim. în,
vie,. de a; ajunge.

, care fusese şi el:
negustor ambulant..
„.
Figura lui Naischitz cra
0 zeflemea.a naturei.
Nasul lui a Cărui lungime
avea proporţiile unei bazaconii, făcea din el o fru
moasă caricatura. Caftanul:
ce-l purta de atâta
Vreme, avea atâtea pete
,. încât.
pârea o rămăşiţă a vre
unui secol din trecut. Era

Intreaga sa viaţă “era 'de
“rea fostului său „coleg de mes a pune mâna pe aveerie,:dar imposibil, visul

“SAȘIL

DE

ODINIOARA

-

-acestde
a aur fiind dus de Nai
La zeflemelele cu răutăcioa schitz în mormânt.
se âlusiuni la adresa
sa, Naischitz avea

un sopon!

Un colonel

un răspuns — clişeu —: decât
face

_.
sedus

puse să-l fotografieze,

e

e

de figura originală a evr
eului

«Ei,ce ați facut ? Aţi

mai scos un Nalschitz,
parchi unu nu era de aju
ns că murea de foame».
Şi moartea ia fost origin
ală. Un câine, nu era
măcar turbat, i-a sărit îna
ințe Şi Naischitz. a căzut jos
mort. A murit de... frica
Strămoşească, ::
Moartea
———
——

unei 'roabe

0
- Moarela Iaşi temeia Cat
rin
a Vasile Nicu,în vrâ=
stă de 95 ani, dupa ce fus
ese 1oabă 46 de ani.
Şi a trăit zecide ani, înt
re sărăcie lipită pământului, întrun bordei
făr
ă
aier şi fara lumină,
înșelându-şi foamea cu te
mieri ce şi setei cu murdăria
„Care se rostogolește, pe
albia Bahluiului.
y

Pal
l 0
Rosnovauu,
0atu
3
Vauu,

Cu ocaziunea anunțatei viz
ite a Regelui Caro]
„ laşi, pentru a asista
la înaugurarea noului palat -un la
i” Versitar,: vine iarăşi - în
dis
„Care a fost răscumpărat de cuţie . palatul Rosnovanu
la Primărie, spre a; fi prefăcutîn palat princiar.
.
Se
„„_Se.proecta atunci ca pri
face, să se deschidă o str n exproprierile ce se vor
adă spre teatru şi să se faca
ŞI un bulevard. Comuna
avea să facă cheltuelile dar
“comuna,... epuizând ca tot
deauna fondurile,a rămas
totul balta,
|
a
“Tot acum Principele Ferd
inanda
gradul
de general şi numit. comand fost avansat la
ant al corpului IV de armată. .
aa
„>
Se proectează> a se . cons
truişi un palat prin- |
“Ciar,. Regele dărueşte Princi
pil
or
: Moştenitori moșia
«Poeni şi se mai proectează cum
părarea vilei « Grierul»

.
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-.

din dealul: Repedei,

princiare.

RUDOLP

: toate în vederea

pi

SUŢU

unzi. reședințe

“Toate au rămas numai proecte.:
i
„Ce a făcut pentru lași, Take lonescu e'mult.
Lui i se datorește: Liceulinternat, liceul național institutul anatomic, teatrul şi Universitatea.
.. Popa „Meletie Orzescu.
„ Popa Meletie Orzescu îşi lua la laşi diploma de
doctor, în vrâstă fiind de 55 de ani. Era un tip ori-

ginal, om de lume veche, de o cultură primitiva ne-

Știind altă limba «modernă» decât a patriei mume. Greoi, -stângaciu, miop, Popa Meletie îşi târa
antereulîn sălile de spital, numărând anii «ca să scape odată». Şi popa a scăpat cu o; teza asupra ichiy- |
olului.
E
„.. Şi-a lepădat apoi antereul, şi-a tuns pletele şi-a:
- rotunzit abdomenul,
s'a «civilizat» şi s'a pus să.. scoată măselele:și să ungă cu ichtyol rânile sătenilor.
Iinpărțirea premiilor.

„_
Solemnitatea impărţirei premiilor are loc cu toată
'sfinţenia cuvenită acestei mari zile şcolare. Unde mai
sunt astăzi timpurile acelea?- Unde sunt steagurile
tricolore şi pentru o serbare şcolară, nu numai pentru
nenumăratele părăzi de oficialitate ? De când Iaşul n'a
mai văzut rădicându-se cortina cu scena tixită de premianţi, de directori de şcoli în frac, iar în mijlocul scenei.
omasă

mare pe

care

să seafle un enorm buchet făurit

din: grădinele puse sub conducerea d-lui Apostolescu?
“Să bătea lumea după biletele: gratuite, se băteau

* “după ele mai ales părinţii premianţilor: Corul şcolar cân

tă Imnul naţional. E corul şcoalei Mihail
condus

de

Se

cuvântări

ţin

vechiu

către rectorul

institutor

de :ocazie de

Universităţii —

și

împărţirea.

decedat.

câtre insitutori, de.

bătrânul

- Culienu, de câtre primar — Nicu Gane.
'coronarea

Cogălniceanu,

“Tincu, astăzi

premiilor.

şi blândui

N.

Se începe în-

Publicul

ovaţio-

IAȘII DE ODINIOARA
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a

nează pe

premianții,. tocmai din

de coruri,

conduse
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Tătăraşi,

care

se
Prezintă pe scenă, în cămaşă și desculți.
„„Vine- rândul apoi al elevilor de liceu. Alte -serii
numai

şi râbdătdupă
or,care
.

ional,d. A.
școlară.
.

B.

de d, Mezzetti,

Brandea a rostit

o cuvântare absolut

„Moş Alexandru

„Moş

Alexandru

muncitor

fostul director al Liceului Na-

dela Universitate.

dela Universitate. Scurt,

gârbovit,. hodorogit, cu barbetele incărunţite, cu
mersul şovăelnic şi trăgânat, vara cu pălăria de pâslă
trasă
pe ochi, și iarna cu o căciulă jărcuită pe-o
ureche, “aşa
lau apucat: toţi pe moş Alexandru, eroul
de „bacaleureat. de la Universitatea veche. -. epocei
Când vre'un student îl saluta cu — Buna dimi-

neață. moş Alexandre, dânsul răspundea — Bună
domnişorule, dar răspundea. îngăimat şi neincrez
ător, te-

» mându-se
„_

să fie batjocură în. salut.

„Universitatea era Moş.

xandru

Alexandru

şi

Moş

Ale- .

Era Universitatea, Ai lui erau şi -. dascalii,
lui erau studenții, ai lui era totul dela Universita ai te.

Era paznicul . credincios şi sever al ordinei. El
suna
clopoțelui la sfârșitul orelor de curs, el rânduia
întrunirile în sala Universităţii, el dadea paharul de
apă
conferențiarilor şi primea.pe Suveranişi pe minișt
ri
şi măi cu seamă.el era sufletul <bacalaureatulu
i»,
„Câte studente mau. găsit fiţuica mântuitoare-la
teză,
sub cofa-de apă pe care Moş Alexandru o
aşeza în
ungh

iul dintre sală. şi cancelarie?

Dia

ŞI,. când era „Aproape. să se retragă la: pensi
e,
Spunea tuturora:
De
+ «Dila 58 și pâna azi, la trei zeci și atâţi
a. de
ani : câţi.am petrecut eu p'in mănile meli...
cari doltori, cari profesori, gari găndicători: (fiiosofi)
..._ am Şi miniștri ieşiţi
E

di pi mănile meli».:
Ei

i

i

:

|

|

„Pavel

:

Paicu.

„Se retrage Ia pensie bătrânul pretesor Pavel Paicu,

— -
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De şi a funcţionat 30 ani ca director
ziul Ştefan cel Mare,a tămas veșnic un, la: gimnanecu
de și nu dintre cei mai puţini originali cetăţnocut,
eni ai
Iașului. Nalt, fix şi subțire, pornea în
fiecare dimineăţă, tacticos și tăcut, din cancelarie
spre clasă, cu
ochii. plecaţi, cu palăria pe cap, aşa inain
ta până se
urca pe catedră. Se descoperea,
îşi punea ochelarii
de presbit, se depă
de, rt
catalog“
aşi «facea apelul» :

o: întârziere—jumătate de absență. Câte
sute de corigenți şi zeci

din clasa patra,

de repetenți, din pricina lui
cu latineasca lui.

<Ovidiu» -

Se
- Punea întrebar] îngăimate, la cari
foarte puţini
puteau răspunde. Iși apăsa puţin vârtu
„două degete, îşi îndesa ochelarii, îndep l nasului între
ărta .atalogul,
tușia din sec: — Şeezi.
— .:
Șase, domn”. Paicu ?.. fa cea
haz de necaz bietul elev, viitor
telegrafis
„_— Doi măgarule, nu şase. Şeezi... t...
Nu ştii a de- clina... Du-te de te spănzură».
e
In afară de şcoală, hazliul. Paicu, era
un harnic
gospodar, economic şi practic, dar
.şi un “repurtat
spicurianNici
. odată wa fost vazut la Vre'un spec
tacol nici n'a rostit vre'un discurs.
Pe la. gimnaziu
se făcea baz de fratele lui Paicu,
țăran cu -suman,

ițari şi opinci.

N

Ma

Leagănul turnant.
__. Chestiunea reînființărei leag
ănului turnant la Maternitatea e la ordinea zilei în
„sânul consiliului de
higienă al oraşului nostru, Pe
atunci se discuta şi în
Franța această chestiune, determ
inâ
- speciale. Şi acolo n'au voit să nd anchete şi studii
reinvie o instituţie
căzută în disgrația autorităţilo
r de. demultă “vreme.
Sa obiectat impotriva leagănul
ui. turnant că -legea
pedepsește lepădarea unui. copi
l
odată și supresiunea stărei civi şi pedepsește tot
le. . Primul drept al
unui copil-e de a fi crescut de
către aceia cari i'au
dat viaţă, “iar în al doilea. rând
de
a i se garanta o
„stare civilă care să”l consacre
ca membru în societate,
„ca cetățean al ţărei, 'apt. de a'și
desvolta caracterul

-ZTAȘII DE ODINIOARA
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său şi. de a exercita toate

drepturile. Ori, ce

este
leagănul, se. spunea, dacă nu un îndemn,
spre lepă-:
„„darea copilului.și supresiunea stării sale
civile?
Cu

toate

acestea, de atunci încoace,

vezi

numai
copiii lepadaţi pe toate drumurile. Numa
i. epitropia
„Casei Sf. Spiridon ştie ce necaz are zilnic
cu copiii
lepădaţi, aduşi zi şi noapte.de câlre agenţ
i, de pe

„toate carările.

:

ă

Da

ar însemna să scape din ghiarele

temniţei

Leagănul turnant, care ăre trecutul.
său destul
de important aici la lași, și astăzi daca
s'ar reînființa,

femei

nenorocite,

care

în

cele -mai

dese

disperare şi în mizerie, recurg la infati
cid,
ispâși apoi păcatul în temniță,

|

pe atâtea
cazuri, în

spre a'şi

” Ştefan Vărgolici: |

Profesorul de la facultatea de

litere Ştefan Vargolici încete
dinaz
viaţ
ăă. De loc din județul Neamţ,
şi'a făcut studiile secundare la
liceul din laşi, Academia Mihaileană. Cea dintăi dip
lomă de bacalaureat
eliberătă de Universitatea din lași,
a fost. conferita
în 1864, după avizul consiliului”
academic, lui “Ştefan
Vargoliciși D-lui Const. Climescu,
în urma susţinerei
a “unui concurs pentru obținerea
de burse pentru
steinătate. A
a
.
j

-Rector al Universităţii era atunci Titus Maiore
scu.
A fost bursier al Şcoalei normale

Paris.

|

e

superioare din -

„Reîntors în' fară, a fost numit
dintăi profesor de
l. franceză la școala militară -din lași
, apoi profesor
de limba şi literatura franceşi'
zăde limbile romanice
la Universitatea din laşi şi conferen
ţiar pentru limba . “greacă. Era membru al societăței «Ju
nimea» şi colaborator al «Convorbirilor literare
». Ca inspector ge_neral Secundar,. când inspecta
“Şcolile, de şi nu era
om rău, provoca Oare care gro
ază printre elevi, cari”
anunțau scurt prin cuvintele:
Vine Vârgolici.
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Universitatea

SUȚU:

ieşană,.

" Inceputurile Universităţii din Iaşi sunt
interesante.

Primul: început al învățământului naţi
onal

supe

rior în
lași se făcu în 1830 prin înființarea: unui
curs
de
legi in. şcoala vasiliană
de la Trei Erarhi. Pimul'pro-fesor superioi căruia i se incredință
cur
fu Christian - Flechtenmacher venit în țară sul.de legi:
de la 1811
„ca educator al copiilor fraţilor Lascarac
hi și Grigore:
Sturdza. In 1834 se mai înființară la
gimnaziul Vasilian încă 3 cursuri academice de: logi
că, algebră. .
Şi istoria universală raţională, constitu
ind împreună:
anul | de. filosofie. in 1835 se deschide
Mihaileana. Aici profeseaza Filosofia EftimiuAcademia.
Murgu,
“juristul Flechtenmacher cursul de legi,
apoi mai erau
“catedre
de 'limbele Tusă, germană, franceză și elină
..
In 1838 e un curs de istoria literatu
rei franceze,
Curs
de
drept public şi privat, un curs de:

“un

„matematică aplicată, de filotogie şi istor
ie, de mate-mateci înalte şi fizică, de istoria naturală
, de“ chimie
şi de geometrie şi arhitectura, |

In anul: 1838

deci am avut inceputurile

a 3 din:
cele 3 facultăţi
de astăzi. Universitatea ieşana începe:
a se apropia de fornia-ei definitiva. Cel
dintai profesor din “cadrul învățământului. superior
astfel creat,.
„bu doct
orul în drept Gh. Apostolescu..

in 1850 Universitatea

din iaşi este

crea

prin.
legea lui. Voda Cuza şi instalata în localul celtă vech
i..
Prim
ul

Strat,

rector: al

profesor

de

Universitații din laşi a fost

Ca şi acum, se

economie

politică.

-

loan.

|

O. petrecer
e laIa schit
r
e
stiut..
.

serba. în fiecare an la «Sch

itul .
lui Tărâţă» proprietatea casei Sf. “Spirido
n, hramul
“acestui schit, prin o Serbâtoare câmpeneasca.
Se petrecea bine in ziua de 15 August a fiecă
rui au, zi.
de adio a verei, zi de prevestire a. toamnei.
În mica.
bisericuţă de atunci, ca şi astăzi, a schitului,
năvalea
lume pestriță, neveste cu copii în .braţe,
copii cari'şi:

IAŞII DE ODINOARA
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sug degetele: de foameşi necaz, femei îngenunchiate
înaintea iconanelor. ascunse. între galbene ilori de
câmp, flacai evlavioși, moșnegi încovoiaţi în rugăciuni, Şi apoi după slujba, tacă muri, găârâfi şi bidoane
pe iarbă -verde

şi Sub

cerul

învinețit;

se bea în sunetele sentimentale
tari care intona.:

se imbucă

şi.

ale tarafului de« lau-

„Hai la raci, la |raci, la raci |. =
Saţenii. joc. hora. cu chiote Șii cântece, Dar astazi?
Acele clipe nu mai sunt, e o desamăgire complectă,
sunt. vremurile schimbate, cum sehimbaji suntem şi noi.
- Moartea unui

artist

ieşan,

Cel mai favorit arts . dramatic al laşuiui,: Ghiţă:
Dimitrescu a murit. Se tot 'plângea dânsul câ «maşina
Sa stricat», facând gluma pe contul suferințelor sale.
“Din Bucureşti unde n'a stat multă vreme, a venit
la laşi şi nu Va mai părăsit până la moarte.
Era foarte iubit de ieşeni. Elevii de liceu il adorau.
In « Cerșetorii în haine negre», în «Nebunii din
„ amor» era neîntrecut. A fost Și profesor de gimnas„tică la Liceul Naţional.
In teaţru, era actorul perfect care arăta publi |
cului extastat când gura strâmbată de beţiv, figura
pocită

de idiot,

râsul imbecil, cântecul de. mahalagiu,

“când dimpotrivă,- apărea
cela ţean umilit,

ca un-naiv sficios şi modest,
Theodor

,

Burada

la

Lemberg.

Sunt, 25 de ani de atunţi, când “Theodr T. Bu-.
rada, bătrânul explorator de orașe, de sate şi ţări
străine locuite -de români, "continua să plece peste
„mari şi peste ţări, S'a dus în anul 1897 la Lemberg,
spre a lua parte: la serbările ce au avut loc acolo, cu:
ocazia. punerei pietrei fundamentale a cladirei noei bise-

rici. româneşti, La Leniberg există o veche. bisericuţă;

„
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a

"ortodoxă,
|

susținută

|
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unde se slujea în limba română,

bisericuţă

din fondul religionar de la Cernăuţi.

Mitropolia ortodoxă din capitala Bucovinei a -..ho-

tărât a clâdi în locul bisericuței ce trebuia
“ta, o grandioasă biserica după chipul biser dăramaicei dom- .
niței Balașa din Capitala. Punerea pietrei fundamen
tale
a fost serbată

printr'un

serviciu

divin,

apoi print

r'un
“banchet, la care s'a toastatîn româneşte.
Atunci ca
și acum, raporturile noastre cu polonii erau
dintre
cele mai amicale, Desigur că, vizita de astaz
i a Şe“fului. statului polon eliberat, în Capitală, va
aminti:
“d-lui Theodor Burada, care Şi astăzi, 'cu toa:ă
vrăsta
sa înaintată nu se astâmpâră continuând inter
esanta
“sa lucrare asupra «Istorieului teatrului în Mold
ova»,
îi va aduce aminte clipele frumoase petrecute în
Sep-tembrie 1897 la Lemberg, cânda fost primi
t şi ovațiOna, aducându-i-se laude pentru cercetăril
e sale

“stârnitoare, spre a descoperi familii româneşti
prii
țările străine şi manifestându-se pentru națiunea
română

,

|

a

e

Maestrul

Borelli,

Deschiderea stagiunei “Teatrului nostru naţional,
„e la ordinea zilei actualmente “la laşi, Pe tema soli-dităţii

clădirei, o polemică

Teatrului şi unele

s'a încins

ziare. Astăzi. teatrul

între direcţia.

se deschide

„Cu foc bengal cum vedem, cu totul altfel
de
“deschideau porţile teatrului, acum 25 de
ani,

cât

se

Conform tradiţiei, se representa o piesă proprie
cu totul nouă în repertoriu. Regisorul italian Borel
li
“era preocupat de succesul d>schiderei stagiunii.
S'a

jucat «Boerii și Ciocoii»de Alexandri.

Ia

„Suveranii la Iaşi.

In Octombrie

sosec la Iași, cu' ocuziunea inaugu-

rărei Universităţii, Regele
Au loc

;gramul

Carol şi Regina Elisabeta.

recepțiuni grandioase. Un document : iata Pro.

reprezentaţiei “extraordinare

-Dumineca 26 Octombrie

ce a

1860 la Teatrul

avut

loc

Naţiona; cu

|

JAȘIIDE ODINIOARA

_

GI

ocazia deschiderei solemne a Universităţii din.
laşi.
Iluminaţie gală : Imnul naţional de Ion lanov, cântat

de toți artiştii teatrului român : tablou alego
.ic
de circumstanţă aranjat de M. Galino ; potpu
rii naționale'de .G. Burada, executate de orchestră : Marg
o
sau bine-facerile educaţiei, vodevil în un act tradu
s
de: T. Profiriu. lată şi persoanele cari au jucat
: pe

baronul de Mornac D. Mogâldea, pe contele de Neris
.

Bălanescu, pe
Margo femeia
Paulina femeia
pe Jean Jailu
motive,

Gustav de Arenberg Xenotonte, pe
contelui de Neris d-na Harmanda, pe:
baronului de Mornac d-na Filaret şi.
D. Profiriu. Urmeaza apoi uvertura
pe

a lui Bellini,executata de orchestră ;.potpurii

de Flechtenmacher, executate de orchestră ; Sacagiul
canţoneta de V. Alexandrescu, cântată de Balanesc
u =
«Nunta Țărăneascăz, scene naţionale de V. Alexandr
i.
lată şi preţurile locurilor: avans scena de rangul |]
.
4 galbeni, de benuar 3 galbeni, loje rangul 1 21
gal
beni jumătate, ordinar 2 galbeni, benuar 56 lei, loja
rangul al treilea un galban, stal 12 lei, parter
5 lei,
galeria” 2: Jei jum. Reprezentația s'a dat în ziua.
de
Dumineca 30 Octombrie 1860 şi a început la ora
7.
"jumătate seara. Afişele au fost tipărite la tipog
rafia
„mi
Adolf Berman din Podul Vechiu.
a
|

„_

Câteva scene de la vizita Regelui Carol la laşi..

„La 0 recepţiune care a avut loc la Palat, Rege
le
Carol a recunoscut imediat pe V. A. Urechia Alex
an-

drescu,

fostul “decan. al: facultăţii .de

drept.

|

— «D-voastră, i'a zis Regele, aţi fost numit
profesor: universitar, în ziua în Care Eu am fost proc
lamat:
domnitor».
i
_
|
a
Regele Carol primind delegaţiunea studența
.
- adresându-se studentului X. Eraclide (dl. senat scă.
or Xe= nophon Eraclide)îl întrebă : — «Dv. sunteţi roma
şcan.

îiul d-lui Eraclide ? Studentul răspunse afirm
ativ. Şi,
adresând

u-se studentului Poni (d. avocat Alex. Poni);
îl întrebă : <— Dv. Sunteţi fiul fostului
mini
— Da, răspunse studentul» — <Dann sprechen stru?.
vahră-.-
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ch în lich Deutsch» - (atuaci e "probabil: că. vorbeşti
nemțește) replică Regele. . -:..:
a]
|
i
Primind :0 delegație de farmaciştii şi. comârcianţi
Sa adresat:d-lui|. Motăş: — «A:n văzut casa. pe: care
o zidiţi' în apropierea gâărei.'E frumoasă», a. zis Regele d-lui Motâș.:Pe bancherul Popper: Pa întreb Mt.
“dacă e „rudă cu familia :baron Popper,. marii proprie-:
tari de 'păduri din Ungaria, tovarășii conipaniei Goetz.
"- Regele:a vizitat şi Baia turcească; lată oi:bae care
" datează “de la 1640, A' fost zidită de Vasile: Lupu, La
început Daia "-'avea de cât o secție“'peniru: bărbați;
mai “târziu -s'a făcut şi pentru femei. Baia fusese pe
„vremuri proprietatea statului şi afost vândută Co„ munei,: odată cu alte cladiri, în 1862. Feredeul condus
la: început: de Comună, a fost dat în întreprindere
pentru suma de-9000: lei anual. In - 1891: se. hotară reStaurarea baei.
Iu
“La şcoâla normală: Vasile Lupu»: Regele: a. gustat dintro măncărică de: cartofe şi a: gâsi'o. bună
dar... piparată. - S'au servit şi “cârnăciori, însă ei au
fost înghiţiti pe nerăsuflate de: unul din ggeneralii din .
Suita Regelui...
„- Vizita Regelui Carol la- Liceul. 3Naţional era. mai
:degraba o vizita de profesor; nu:de'rege Anunţând
“cala ora 2! p.m. “când începea: orariul de.după amiază.. va: fi: la: 'Liceu, Regele... și-a făcut intrarea la
„Liceu. fix Ja această oră: II aşteptau. toți profesorii
în cancelarie; unde. fostul director. A. B. Brandea i-a
prezentat, Regele. a.vizitat toat& clasele. In,clasa l-ă .
Va găsit pe d. C..:B. Penel' ocupat cu caligrafia, iar
„în

a l-a

„când

pe

lecţii de

mută
„Teodor

de

Veilea,

decedat

geografie.

iii de

Regeie

multă: vreme, fă-"

a ascultat la harta

p& tablă, pe eleviil Teodor:Badareu,

pe d.

Badareu - de: astăzi, doctor: în “drept 'de

la

„Paris. Fără nici o'jenă | elevul Badareui a 'arătat munții,
şi apele Europei. răsăritene, etc. Regele i-a pus. câtez
„va întrebări relative la canalul de Suez, Marea Roşie,
Oceanul Indian, etc., la care raspunzându- i-se exact,
„profesorul. Veilea: a“ 5pus regelui: „Aceste: lucruri
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nu l6-a învăţat

-ceiace

dovedeşte

.
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cu “mine; le știe" din şcoală: primară,
că şi acolo a fost „şcolar!

bun“,
După aceasta, Regele. a netezit
pe:
“obr
az pe
Şcolar. Fostul şef de “guvern :D:
“Sturdza și d; 1: [
Brătianu au felicitat de profesorul
Vellea, D. 1. Bra
„tianu care
a fost la Sf. Sava elevul lui
Vellea, Pa
pe acesta dacă. tot mai face cu
elevii sai
mult

întrebat

harți

e

și. bune, adaogând: că” d-sa. Și acu
m păsîrează câteva Răârţi, facute de pe
când avea ca profesor. pe

--

Veliea.. -.
”
In clasa doua;:se afla Grigorie: Buţu
rean
u,
fost
ul
|
iubit profe sor de: istorie. “Aici “a într
ebat
pe
elev
ul.
„Miclescu 'despre ! popoarels: arice;
Buţureanu a spus,
Regelui despre teoria cea nouă asup
ra obârşiei: popoarelor arlce,. Regele” Pa- întrerupt
imediat, dându- i
mai multe aniânunte. relativ la
aceasta teorie, amănunte pe care probabil le: Ştia din rite
moriul prezentat
.de Buţureanu,;:
„Academiei. [n

a a treia ordinară;
d. Mihai. Tomida facea lecţii clas
'de geologie. Aici Re
„gele a ascu

ltat pe clevul Setlacet (Pro
lacek); socotit atunţi .ca cel: maj bun. fesorul Sei |
elev din'liceu. |
In clasa a treia divizionară, d. Gh,
“Scobai, actual:
prim-ajutor de primar şi. “profesor: la
gimn
xandri-cel-Bun; a pus pe'elevi sa faca aziul Aie=
analiză din
cartea de “lectură, In clasa, a şașea,
era
d, |, Pop-Florantin, care ascultă: pe elevul
Emil Ghe orghiu, Re„gele a întrebat “pe 'elev ” însemnarea
' etimologică: a
-cti vântului psihologie. ! In Clasa a şapt
ea, se afla d, „profeșor Ion Paul, actualmente proies
or 'la Universitatea din Cluj. D: Paul ':a pus. pe
elevul: Callo sa
traducă * în nemţeşte” îtaza? cinima
și înțelepciunea
“face pe oamenii mari», apoi, a pus
acestui elev mai
mulie chestiuni de gramatică. Regele
a. cerut- -elevului
să : traducă aceiași. frază în latineşte,
care a făcut'0 cu- ajutorul Regelui şi atraducerea pe
d- lui Xenophon Gheorghiu.
|
”
„Cu aceiaşi ocazie, a sosirei Regelui
şi Reginei la

Aaşi,

Constantinovici,

păratul” Neculai al

a "primit ordin

direct de la Im- -

Rusiei ca numai de cât să plece

64
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„la laşi, să se găsească în gara laşi și să salute
Suveranii României, la -sosirea lor.
E

pe

„_
Ordinula fost atât de urgent, încât bietul guvernator a fost silitsă anine vagonul său la un tren:

de marfă, singurul care pleca la ora 10 noaptea din
Chişinău, ca să ajungă la-ora 5 dimineaţă la Ungheni şi' de aici, împrumutând cei mai buni cai, să
poată sosi în goană la ora 7 jum. dimineață la lași.

„Cu

o zi înainte de primirea ordinului de plecare

„a guvernatorului la laşi, nu se știa nimic la Chişinău.

despre acsastă misiune. Ba, prin localurile publice şi
chiar prin -unele culise. din clasele înalte ale Chişinăului, se discuta cu oarecare ironie pregătirile ce
se. făceaula laşi, pentru primirea monarhului din:
«micul regat vecin>, expresii consacrate prin sfereleoficiale 'ruse

„.

««După

vecin>

mai

25

înalte.

-

-.-

Re

de ani, «monarhul din “micul

este monarhul. României

regat

Mari, învingătoare în:

=

răsboiu, iar Rusia, Marea Rusie,în halul în care știm.

cu toţiică se. găseşte.
a
„ laşii, după primirea. Suveranilor, 'a fost obiectul.
de râs al tuturora. Din laşii îmbrăcaţi în haine de .

sărbătoare, după plecarea Regelui şi Reginei, ma mai
rămas

de cât acelaș oraş sărac și murdar. A fost doar

un vis şi visul trece. După
ceremonii, armată, arcuri,
lumină, trăsuri, reprezentații de gală și banchete,.
“după discursuri, recepții şi serbări,: oraşul nostru,.

îmbrăcat câteva.
brad și steaguri,
norocit, fară apă,
soarta lașului, ca

clipe numai în haină de paradă, în:
s'a trezit acelaş oraș sarac şi nefără uliți şi fara administraţie. E.
să. fie așa, atunci ca şi acum.

|

„_

Miron Pompiliu.

“Moare la laşi, Miron Pompiliu, profesor de limba.
română, tovarăsul d-lui lon Paul la alcătuirea celor:
mai complecte cărți de cetire.
“Miron Pompiliu a adus servicii reale şcoalei. și li--

teraturei.

facut

De

loc

din

studiile la liceul

Crişana,
de

din Oradea

lângă

Beiuş,

şi-a:

Mare, iar facul--

IAȘII DE ODINIOARA
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tatea de liiere la: lași. A fost-profesor la școala centrală, la şcoala. militară, la institutul * Humpel şi la
liceul internat. Era :membru . al Junimei, a scris la
Convorbiri Literare poezii lirice şi critici asupra căr„ ților didactice. Lui i se datorește prima colecțiune
de Balade pop alare.
Sai
Sculptorul “Tronăscu.
Tronescu a îost numit profesor: la: şcoala de
Belle- Arte.
- Rămas uitat, fără nici o "protecţie; fără să se
rasvrătească, €l, talent atât de mare” în modestia li “+!
și modest în mărimea Ini, a stat atâta vreme umilit”.
și resemnat. Istoria vieţei sale, a fost o pildă de ££
răbdare și nevoi, de lipsă şi resemnare.. -Numirea * lui
Se
ca profesor se. datoreşte venirii Regelui şi Reginei 19
lasi. A protestat şi el odată şi bine, rostind ună:
devăr :.—<Mor de foame». a răspuns dânsul Rege]
Carol, care la întrebat cum se găsește. Cuviniei
aceste, rușinoase și umilitoare pentru vremea şi cul:
tura. noastră s'au repercctat ca un ecou pe stral
cirea festivă a. celor cari au puterea în mână.
De la. “Tronescu, elevii au in văţai nu numai arta.
de a sculpta, ci și arta de a sufr
|
De

la Sf, Spiridon,

| Pommetiile de ziua . sfântului Spiridon, dădeau

Ia-

şilor un aspect : deosebit. În ziua: de 12 Septembrie era cu nepuţință de străbătut Strada de Sus astazi
I. C. Brătianu, “în faţa bisericei Sf. Spiridon. Era: un
TOi enorm ce se abătea asupra bucaţii de loc dina-.

-intea

porței

celei mari

care

duce

în curtea spitalului

și a bisericii: calici, sdrenţeroși, rufoşi, se grâmădeau,
se luptau, “se striveau şi tremurau de frig. în așteptarea clipei. fericite când le- o veni: rândul. Nişte g0“logani şi o pâne.:

-

In” schimb,'0

diminieaţă. de aşteptare pe frig, o

răbdare de fier și O luptă „obositoare, .

5
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Avocaţii

ieşeni.

Un număr însemnat de avocaţi ieşeni, trimet o
adresă lui Nicu Filipescu, deplângând groaznicul

sfârşit al duelului pe care ta avut cu Gh. Em. La„hovary. Nu se indoesc însă de perfecta lealitate şi
corectitudine

a luptei,

dar

se indignează

când

văd

înverşunarea şi făţărnicia cu care se speculează o
atare nenorocire împotriva lui Filipescu şi graba cu
„care s'a pus în mișcare. toi aparatui justiţiei pentru
a doboră pe Filipescu,
cu litera moartă a unei legi
căzute în desuetudine desăvârşită. Adresa termină
cerând ca Filipescu să facă urmatorilor avocaţi ieşeni să le încredințeze apararea lui: Iancu Manu,
„ Vasile Sculy, Dim. Alexandrescu, D. A. Grecianu,
Gh. Irimescu, “Theodor, A. Chirilovici, Vasiie Dimitriu, A. A. Badareu, D. Grigorovici, N. Nicolaidi, Gh.
Mihail, St. Mandrea, C. P. Constantiniu, C. M.D.
Miclescu, Petru Sion, Gh. V. Grigoriu, Savel Manu,
Al. Dabija, D. Andrei Farcășanu, Nebunelli, Brăescu,

Sa
M. lanculescu, etc. :
„Drept răspuns, Nicu Filipescu a rămas hotărit
să se înfăţişeze fără de nici un apărător înaintea
tribunalului, mulțumind avocaţilor ieşeni pentru sprijinul oferit în această tristă împrejurare.”
Artista Delmary.

Moare bătrâna artistă Delmary, în azilul de bătrâne, instalat în una din cele mai singuratice străzi

ale

laşilor,

într'o

casă

cochetă

care disparea

între

ilori și brad, îlori şi brad pentru festivitatea primirii

Reginei Elisabeta.

E

“Carmen. Sylva a 'sosit aici fâră nici un cortegiu,

fără suită

și făra

poliție. Regina dete

meilor bătrâne. din azil şi se
Delmary, care se distinse prin

sarutări fe-

întâlni aici cu d-na
o atitudine „demnă,

respectoasăşi frumoasă. Era. conştiinţa. trecutului
de educaţie care reinvia acum sub impresia prezen- ței regale. D-na Delmary fu recomandată Reginei ca

57

--

AȘII DE ODINIOARĂ

0 veche artistă, iar în ochii Carmen Sylvei s'a ivit o lica>

"e.

rire de sinceră admiraţie pentru

.

.

.

trecutul unei glorii.

Între Burlă şi d. Philippide,
„Un conilict şcolar care dă: mult de vorbit. presei
e «afacerea Philippide-Burla». Vasile .Burlă a fost
numit «profesor suplinitor la Liceuf Naţional la ca-

tedra de limba

română, curs superior în locul d-lui

Philippide. Vasile Burlă eşise atunci din inspectorat.
„Inspectorii convocați la minister, au căzut cu toţii
de acord să fie numit Burlă. Demisia. d-lui Philippide era la consiliul permanent care avea de membru
influent pe Hajdeu,-a cărui siiccesor la Magnum Etymologicum era d. Philippide. D. Philippide a fost
rugat însă sa revie asupra demisiei şi să continue
cursul rână Ja sfârșitul anului școlar, ceiace consimţi
s'o faca. De aici oiense, profesorii agitaţi, iar Vasile

Burlă renunță la suplinire. .
|

|

|

*

|

-

|
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Profesorul:

Curius,

Moare bătrânul profesor Curius de la gimnaziul

Ştefan cel Mare.

O

generaţie întreaga de

doua

dece-

nii s'a perindat prin cele patru clase ale vechiului
gimnaziu, ieşan. Era -o figură impozantă de moşneag, .
cu trăsături ferme,un cap alb ca un: trunchiu nins ce
se legăna întrun mers ritmic. Era tipul omului care
a trăit, a văzut şi-a cunoscut, era un isvor de apropouri

Atena

şi 0 comoară

nesecatade

şi s'a întors de

de. discernământ

şi

cu

acolo

cu

un

grad

humor.

A

o putere
înalt.de

învăţatla

Ssocratică,
stoicism.

Dupa ce șia indeplinit cu sfințenie.misiunea de profesor, dascălul acesta de franceză, s'a retras din profesorat, în eare trâisă trei zeci de ani.
|
"Dar, toată superioritatea și-talentul.cu care era
înzestrat: se isbea de iremediabila neseriositate a vrăastei și a. uşurinţei nevrăstnicilor de gimnaziu. -.
Nu mult” după moartea acestui cunoscut 'pro“esor,
moare: un alt profesor Mihai Slătineanu, .vechi das-
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cal de latină. la Liceul

Naţional. Slătineariu

SUŢy

a fost |

primul licenţiat
al - facultăţei de litere din laşi. Diulţi:
„ieşeni își amintescde
” acest profesor, care de şi părea
sever și-fără -cruţare. pentru bieţii elevi, totuşi era.

de o bunătate excepțională.
„Şi, fiindcă e vorbă aici de şcoală, cine nu'și a-

mintește

de fostul profesor

de geografie
de

la gim-

naziul Ştefan cel Mare G. Ştefanescu ? Todeauina cel.

'dintăila -clas, cel mai regulat la lecţii, cel mai credincios datoriei. “Ștefănescu era un temperament de
om isolat, amestec
de

sfială şi desinteresare, de scep-

ticism și modestie, de sinceritate şi indiferenţă.
__“Intr'ozi primi vizita unui «inspector». Venise Şte=
fănescu de acasă într'o dispoziţie tristă— un frate
fizic, grav bolnav, griji... mizerii, Inspectorul intră, se
„prezintă vorbind încet. Fzră s'audă bine numele şi
calitatea. vizitatorului, dascălul pofti :— «Şedeţi»... Şi
îi indică banca dintăi,
e
i
„Inspectorul fusese «froasat» de primirea indiferentă. După câteva zile dascălul primi un «avertisment»
oficial. Inspectorul de atunci era Spiru Haret, mai
tărziu ministru al instrucțiunei publice.
ai
Da
|
Enescu..
”

|

* Enescu,

deja celebru :în lumea

nifestat Ia laşi întrun concert.

muzicei, s'a

Navea

decât

ma-.

16 ani.

A început să facă: muzica de ia vrâsta de 7 ani şi
la Îl ani a luat premiul întăi la: vioară: și premiul
întă
la armonie.
i
«N'are de cât 12 ani zicea Masse-

net despre

un
„

dânsul

şi vă

orchestrează

Cum

|

partiţiuni

ca

bătrân muzicant». lar Saint-Saens a adăogii :
«Creiază muzica întocmai cum înfloreşte mărul».
se făceau alegerile

la Iaşi.

Cu ocasiunea' alegerei parţiale -care avea să aibă
lccla laşi,se făceau multe glume. şi presa seria multe.
Intr'o. zi, zice-se, părintele Vereanu de la TălpăJari, a pus pe eclisiarhul bisericei să tragă clopotul

cu bâlălăi, că doar o auzi. clubul ce stă cu chirie în.

|
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" “saloanele de sus de la Otel Trayan. Sunetul
duios
al clopotului “Talpalarilor,. care altă, dată chema
. pe
calicii din mahalaua
din valea

calicilor, suna

acum

în:
limba plină de, înţeles a politicia:nil
«care
or-i candi=
„datul

, care-i candidatul», Părintele Arion. îngrijitorul
„.0ropsit al Sfântului Ilie, sări ars din.întunecata Şi Mu=
cegăioasa chilie a bisericei, fosta a. Gheorghei
logo„fătului şi porunci lui Ciubuc eclesiarhul, să
răspundă
prin dogitul. clopot din neumblata și sparta'n
fund
„clopotniţă. Și unde nu trase bietul Ciubuc,
clopotarul, în cât clubul, care sta în aşteptare, înțele
se limba misterioasă a acestui preot al vechimei. «Ce
zice
conu Ghiţă, ce zice conu Ghiţă (Mărzescu)
? » Şi o
tăcere

mormântală

cuprinse

tot. clubul!

Der

Ghiţă zăbovia în Capitală. Părintele Savin atunci conu
, ds
la Sf; Atanase, nu putu răbda și dădu a înțelege
bului prin limba piţigăiata a clopotului de vecerclunie

că un candidat vrednic de scaunul senatorial e;
«Ca-

sierul Velciu=. Tot pe acelaş ton răspunse şi
ame“ninţătorul sunet al clopotelor de la Sf. Haralambie
.
Dar, pe când era mai mare fierberea, clopotele
de la
„40 Sfinţi răspundeau : «Intrebăţi primarul, ce
zice ? »
Clopotul” «Drapelului» răsuna în urmă Ja clubu
l
de

la:otel “Trayan

după

si

repede

se “dete sfoară

în târg

candidat. Părintele Carp de la Sf. Neculai

cel
sărac se sui în clopotiiiță
şi singur trase clopotull
căci ectisiarh m'avea.: Glasul clopotului suna
în
clubului: «Doctorul Botez, doctorul Botez». Ti-ailimba
gă„Sit însă ca săracul Si. Neculai cel “sărac-să fie
băgat
în sama ! Erâ pe-la toacă când. eclisiarhul 'biser
icei
+ Toma Cosina trăgea clopotelde
e răsuna valea Bahluiului <Bun e și Mazlăm, și Mazlăm». Insă, clubo
manii se facură ne-aude, ne-avede şi fură redeş
teptaţi
ca din vis de glasul 'clopotului de la Sf. Spiri
don,

Care tocmai. bătea 12

noaptea şi'rasună în

urechile
tuturor basul : «Epitropia,' Epitropias.
|
|
IN_
1899
.
“Ari
1599,
stiz
Romanescu,
escu,
—ristiza
zza koman
„Aristizza. Romanescu era socotita de ieşeni Ga..
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artista laşului, ca ieșancă. Când juca Aristizza la:
laşi, era o adevărată sârbătoare. Toalete superbe,
lux, tot ce poate da cochetăria femeiască, au venit
„să vadă pe Aristizza în stricata Gauthier, care a îndrăznit să iubească. Aristizza Romanescu intrupa admirabil pe nenorocita Gauthier. In serile când juca
dânsa din Dumas, nu ştiai de cine să vorbeşti mai.
mult : de piesa lui Dumas sau de Aristizza?
In Dama cu Camelii, vechii ieşeni, au putut săi:
aprecieze marele ei talent; în Ibsen, în Suderman
tot
astfel. leșenii. îi depuneau 'coroane, flori, iar poeţii
se prosternau înaintea talentului ei.

"maŞi după moartea ei? Au dus-o la Eternitate şt
au lăsai'o multă vreme, fără măcar 0 cruce, care să:

“arate

că acolo

zace

cea mai mare

astistă a

noastră,

Consiliu de Miniştri la laşi.

“Un întreg consiliu” de miniştri a sosit la laşi,
pentrn a'și spune gândul şi păsurile şi a arăta fârei |
câ luicrează întPun gând şi ca o chezăşie că vor
aduce la îndeplinire programul expus. Au sosit mi-:
-niștrii Gh. G. Cantacuzino, general G. Manu, N. Fleva,
Take Ionescu, C. Disescu şi loan Lahovary, precum.
şi Nicu Filipescu, și Barbu Catargiu.
La gară, colonelul Rosnovanu, ca cel mai bătrân
dintre moldoveni, a urat bună venire miniştrilor.

„Gh.

Cantacuzino a fost. gazduit la d. Nicu Ca-

targi, N. Flev
şi ad. C.. Disescu la Gh. A. Scorțescu,. general Manu, Nicu Filipescu şi d. lon Grădișteanu la Dimitrie Grecianu, Take Ionescu la Leon

Bogdan,

lon Lahovary

trati la dr. Peride.
Un consiliu de
oară „la lași

şi acel

la d-na. Drossu

e
miniştri s'a ţinut
consiliu

a

trebuiț

şi dr. C. Is-

pentru
să

se

|

|
prima

ție tot

în casa acelui ce a fost Dimitrie Grecianu, unde era.
găzduit generalul Manu.
i
_
Take Ionescu, ministrul instrucţiunei publicea

“făcut

„dânsul.

prima

Dintre

sa

vizită

la

profesorii

Liceul

Internat,

cari- Pau primit

creat de:

atunci la.
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Tl

şcoală, n'au mai rămas în viaţă astăzi de cât dr. D.

Hurmuzescu, Gh. Lascar, A. Ionescu, Pericle Popescu
și A. Aurescu,
Ducându-se spre sala unde avea să fie o audițiune muzicală, pe 'neașteptate răsare lângă un stâlp:
silueta de o rustică îrumuseţă a lui Cârţan, cu figura
lui biajină, îmbrăcat în tradiționalul lui cojoc niţos,
întors

pe dos,
— icoana

necioplit,ijucire de
zărind pe
Cârţane,
văd pe
„Foarte

duioasăa

ţăranului

supus şi

răsărind întrun cadru de o bogăţie și străneînchipuit pentru o şcoală. Take lonescu
Cârţan, a isbucnit într'un bravo:— «Dragă:
ce. furtuni te aduce pe aici»? —SA'mi mai
fraţii ieşeni şi să'mi ieau un pașaport.—

bine,

îi

zise

Take

Ionescu,

dar vezi,

nu

te

să

fi

prea indrepta spre Basarabia, că acolo de, e mai rău
ca la noi
— «D'apoi
de ce sa nu mă duc» ?— Pen.
tru ca:de pe la Sinaia şi de prin alte locuri, te-am
seăpat noi de buclucuri, dade pe acolo, vezi îi mai...
greuşor», — sfârși zâmbind prietenos Take lonescu.
Un grandios banchet are loc apoi în sala Teatrului Naţional. A fost o festivitate măreață, căci
nici

avut

o dată

în - iaşi

ca oaspeţi pe

n'a fost

un

banchet

care

toți miniştrii țării.

-16_Mai la laşi.
16 Mai
ziua

de

16

lă lași. Cine
Mai

1899?

nu'şi aminteşte
de
Pe

la amiază,

laşii

grupuri

în
de:

cetățeni. din Ciurchi, Nicolina, Tataraşi, Ruteni, Țicău,
Bcoscărie,

Frumoasa, etc.,

soseau

ocupând

intrările,

Staiurile și lojele de la.Circul Sidoli din strada Unirea,
unde se ţinea atunci 0 întrunire. Sala,

era populată

şi de elevi de şcoală, de studenţi și de militari îm-

brăcaţi civil. Deodată intră în sală, un student bucureştean,: V. C. Constantinescu, directorul
ziarului
«Antisemitul> şi d-na -Tiţa Pavelescu din Focşani.
Pe scenă drapelul roș donat.de d-rele din Sibiu, -la
dreapta
lui un mare fanion cu inscripția «Jos jidanii»,
“la stânga un altul cu inscripția «România a Românilor»,
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31, se aflau

fost prefect de poliţie și d-nii
Fântânaru.
|
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Sanduleseu,

Abgar Buicliu și Petru
|
a

- „.. Pe când vorbea delegatul studenţilor din București, sosesc în sală: d.. Lascar Tărăbuţă, d-na Sevastos:și alți studenț, aducând pe sus pe ciobanui:
Cârţan.
:
DE
|
|
o
„
Vorbesc. rând -pe rând Romiţă Deoghenide, Orighen Carp, Tiţa Pavelescu, colonel Mladian Manolescu,

C.

Braiesku,.

Cârţan,

:d-na

Sevastos,

Vasile.

Braiesku, după cere manifestanţii iesa pe stradă, în
frunte cu. 0 muzică civilă alcătuită din 10 oameni.
Cortegiul' era foarte numeros, cum.arare ori s'a
putut vedea la laşi...
i
„ Manifestanţii

de la

16 Mai,

în frunte

cu muzica,

strigau într'uns ura și parte. din ei învârteau betele în
mână. Primele ' pietre. aruncate şi care -sburau prin
aer, au fost

pe

strada

Lăpușneanu, în faţa magazinu-

lui: Darmet, . astăzi: Cuba. Apoiau urmat geamuri
sparte pe la magazine pânăîn Piaţa Unirea. Curtea
oteiului Trayan, a berăriei Unirea,. grilațul otelului
Trayan erau literalmente pline de lume. Ajunşi fn faţa
caselor Motâş, din Piaţa Unirea, o prelungită fluerătură. se auzi: .0 grindină de pietre curgea, geamurile sburau iar sfărămăturile căzând produceau un
sgomot sinistru. O cărăm
. sfărâmată
idă
în mijlocul
străzei Golia, a dat de furcă autorităţior. Procurorul
„de atunci “Stoenescu s'a urcât-imediat pe scările otelului Europa (Buch) deschizând o anchetă. A fost
bânuit:un chelner al otelului că ar fi asvârlii. cărămida asupra mulțimei: Rând pe rând au fost sparte
geamurile magazinelor din strada“ Ştefan cel Mare, în
dreptul: magazinului.

Beiner,

a farmaciei

Herţenberg,

etc. In învălmăşeală.a fost rănit căpitanul Vrabie,
astăzi colonel pensionar, subcomisarul Păun, etc.
- |
„Ziarele de-pe atunci anunțau că din 90 arestați,
42 erau pușcăriași, condamnaţi la munca silnică, parte
eliberaţi din Dobrovăț. . :
|
|
Cu' ocazia manifestaţiei au fost arestaţi și d. V.

N
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C. Constantinescu,

directorul

ziarului
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< Antisemitul».

-Orighen Carp, student la facultatea de litere, etc.
|
„Să dădea ca sigurcă manifestul antisemital pro-

vocatorilor întrunirei-a fost redactat la clubul vizantinist (Andrei "Vizanti). Ziarele mai anunțau că d.:
„Rachi Vasiliu a fost citat la instucţie, acuzat fiind că
a agitat mulţimea la devastări. O anchetă, însă neserioasă, s'a făcut atunci şi la Liceul Naţional, spre
a se vedea dacă au fost elevi cari au participat la

intrunire.

De iapt ancheta

era

îndreptată împotriva

lui Vasile Burlă, directorul de atunci al Liceului, cunoscut

ca

antisemit,

însă. care

dimpotriva,

spre

“împiedica pe elevi să iea cât de puţin parte
nifestaţie,

în dimineaţa

zilei

de. 19 Mai,

a

la ma-

a trimes

în

Plimbare la Repedea întreg. liceul. Ziarul « Epoca»
din Bucureşti ocupându-se atunci de tulburările
din
lași, scria câ liberalii sunt autorii tulburărilor antisemite din laşi. lată în -aceasta privință câteva
destâinuiri făcute de ziarul «Epoca»: «Prin luna
«Aprilie, întrun compartiment al unui tren ce mergea .
«la

laşi, se aflau

d-nii

Gh

Mârzescu,
.D.

Grecianu,

«Cananău, M, Alexandrescu şi At. Gheorghiu. Se
«vorbea politică. La un moment dat avocatul Mişu
-« Alexandrescu întreabă pa cei doi librali d-nii Mâr«Zescu şi At. Gheorghiu : — «Ei! Ce-o. sâ mai exploa«taţi de acum. înainte ? O să ridicăm țara cu chestia:
«jidovească, răspunse d. Gheorghiu şi o să va dam
«os

cu

chestia

asta». lar cu

o

săptămână:

în

urmă

într'o casă din București, fostul ministru G.D. Paladi

a facut următoarea declaraţie: «Vom agita ţara Cy
„chestiunea evreiască». — Invinuirile se ţineau. lanţ
Fapta fost că la faceastă memorabilă manifestaţie:
a luat parte multă. lume necunoscută,
Moartea -unui

avar.

„Moare la Iași un prea cunoscut pensionăr,

căre

în viaţă. fiind, trecea drept om sărac. Se plângea batrânul veșnic că nu are; că viața îi e grea și alte «de aceste. După moarte, neamurile vroiud a'și îm-
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părți ce a rămas în urma bătrânei rude, şi'au
luat
fiecare unii scaune, “alţii mese, dar când au ajuns
la

o pâreche de galoşi ai 'dispărutului,. cearta se ivi,
Galoşii trăgeau cel mai greu în cumpănă. Intrigaţi,.
rudele au desfacut în grabă galoșii și au dat aici
de fişicuri de napoleoni, în' suma de 70.000 lei.
Ne amintește aceasta, ce a fost după moartea
contesei Elisa Balș, deceda
la locuin
tăța ei din strada
Lascar Catargi, uude astăzi se găseşte azilul de ba-trâne, care poartă numele ei.
|
|
Vânzându-se de bună voe mobila din casă, cum
lumea era îngramădită să vadă obiect cu obiect, s'a
strigat ca sunt de vânzare nişte perdele frumoase.
Când să se arate mai aproape cumpărătorului perdelele, s'a dat cusute bine în ele de fișicuri de bani.
Înt”'o canapea Sau gasit ascunse niște bonuri: cu.
cupoane neincasate uitate cine ştie de când și prescrise.
La

Ungheni,

Distracţiile ieșenilor în timpul verei erau multe..
„Cea, mai de samă,era trenul de plăcerela Ungheni.

Cu

1 leu 50 bani

te

ducea trenul

la Ungheni.

El

avea atunci 35 până la 40 vagoane, toate pline de
lume.La coborârea
din trenîn garaUngheni primeau .
pe vizitatori vestitul lăutar Arghir şi fligornistul Curechi, cari cântat în grădina lui Sinică. Alt taraf cânta
pe malul Prutului, celor ce se preumblau cu barca.
pe apă. — Mesele. în grădinele lui Sincica și Zamfir.
erau neîntrecute.
e
Institutul D.
i

Pastia
Atid,.

Acum 23 de ani
— .Imi amintesc cu dragde o
serbare şcolară care a avut loc în luna luiie la. cu-

noscutul institut D. D. Pastia, din strada Banu, as-

tazi ocupat de către Conservatorul de muzica și declamaţie. Institutul. Pastia era unul din cele mai. vechi
Şi căutate internate de baeţi din laşi. Partea didactică
era pusă sub conducerea lui Spiru Prasin, ziaristul.
bine cunoscut şi apreciat.
pn
a
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Cu ocaziunea împărţirei premiilor, în sala de serbări
— astăzi

sala

de

examene

a Conservatorului,

frumos

împodobită cu ecusoane în culori naţionale, portrete
şi imense coroane din frunze de stejar, corul şcoalei a intonat imnul regal; sub conducerea d lui Enricoazzetti. Apoi elevul Mihai Smolschi a recitat duios
«Rugămintea din urmă» de Coşbuc. Elevul Mihai
“Smolschi de atunci, un harbujel de bâiat, vesel şi vi-:
oi, e astăzi

cunoscutul

autor

dramatic

Mihai

Sorbul,.

ai «Patimei Roşie». Au recitat apoi în limba franceză e" levii Anibal Ciolac şi Lupu Anghel, cu o dicţie perfectă

“şi cu o intonare

remarcabilă.

Urmează

o

localizare

Și anume « Mihalache Cercevea» academician, după

La-

biche. Au intrepretat pe Mihalache Cercevea elevul
Stângu, elevul D. Borş pe Sănge Alb,clevul G. Batif:
astăzi inginer la Ploeşti pe Scaevola Muţunakius,:D.
Andrei pe Duduia și subsemnâtulpe loșca. Eram
perfect grimaţi şi costumați şi am făcut să răsune
severele ecouri ale institului de hohote nebuneşti
de răs.
,
Japonezii

Soseşte
principele

la laşi o misiune japoneză, în frunte cu

Konoje,

preşedintele

Japonia.şi cu un conte
cu această

la Iaşi.

ocazie

camerei

Tsugaru.

la otel

de

nobili din.

O masâ'a

Binder,
pe

avut loc

terasă.

Principele japonez a vizitat Iaşul, în urma invitației ca i s'a făcut de către ministrul de atunci al:

României la Petersburg, Solescu. Pa plăcut principe-

lui. gradina

Copou,

Universitatea,

etc.

|

„D.

Gr.

Bărsan..

Actualului director al liceului naţional, profesor de
germană,
bâeţii de liceu Pau făcut silueta la ziare.

Era în 1893. E un elev dinclasa VII care nu suferea orele de germană. Mult nădut au pus la inima şi
mult: somn le-au adus băeţilor, când trebuiau să culeagă verbele

Rauber,

din

fiecare

din Maria. Stuart

vers din

Wilhelm

și Hermann.

Tell, din.

-
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acel ce iscălea tezele pur şi

posomorâtă,

liceanii:

așa și lau
po

inchi|

a

„Ca profesor ţinea să fie serios Şi părea veşnic
demulțumit
de elevi. Fost profesor la şcoală de fete,
ceasurile de germană le ţinea de la 5-în jos, cu puţine eleve, căci mai toate o ștergeau ba ia infirmerie,
ba se doseau de pedagoage prin grădină, ba... ce niai
vorbă lungă, doar limba germană nu se cerea la bacalaureat. Purta pe atunci. ochelari albaștri și elevii
Și elevele ziceau că din această cauză e. mai UŞOr

de copiat.

-:

|

|

“-D. M. Tomida.

Dar o generaţie întreagă de elevi a trecut: prin
mâinele...- profesorului de Naturale, d. Mihai Tomida
„careîn silueta ' din : «Galeria profesorilor» din 1898,
era trecut câ a monopolizat toate catedrele de naîurale de la toate liceele de .băeţi şi fete din laşi.
Perject convins că elevii sai nu copiază nici odată
tezele,a rămas de multe ori surprins când dintre cele
“mai bune eleve la cursul său au fost prinse copiind.
Una din aceste fiind luată din scurt de ce-a copiat,
a răspuns profesorului
că nu putea sâ învețe «mot
a mot» cum se zicea.la pension, proza d-sale... știin-

țitica şi că-îi era greu să .menţie în minte vorbele
<chiiteşte, prelinge» și altelela fel..
o.
|
e
Un meeting 'liberal.
IE
vo
iu
a
7
“Un mare meeting liberal democrat are loc la lași,
„în sala Pastia, sala unde se țineau aproape toate
întrunirile. O rezoluţie luata la întrunirea aceasta, declară pe “Dimitrie Sturdza de. nedemn:de a avea în
mâinele sale soarta partidului naţional român. Marele
Delavrancea, sosit la Iaşi cu ocaziunea acestei întruniri a spus între altele: «In curând din cenusa ocultei se 'va ridica

Care. să
au

continue

intemeiat

un "nou

opera

<România

partid

liberalşi

gloșioşilor
Modernă».

democrat,

predecesori

cari

IAȘI DE: ODINIOARĂ

a

TI.

„Lui Neculai Fleva i s'a făcuto câlduroasă primire,

Intrat în sala de întrunire, el este primit cu ovaţiuni..
„După întrunire, o mare manifestaţie -are 'loc în
Piaţa Unirei, de unde.din balconul clubului liberal, ins-

talat la otel Trayan, privea manifestaţiă lon Calenderu,
|

p. P. Carp.

_„Se anunţă “sosirea lui P..P. Carp la Iași. Şeful
junimiștilor
-de atunci, admirat pentru spiritul şi zef-

lemeaua sa, a fost primit impunător. -Acei - cari au
făcut parte din «Junimea iiterară» şi cari au păstrat

în sutlet.reminiscențe scumpe de prin adunările pline
de veselie şi humor, producătoare de :munca spornică și serioasă ale acestei societăţi, lau inconjurat
în tot timpul şederei lui P. P. Carp la lași.
Erau.
lon lanov, Vasile Pogor, Dimitrie Rosetti, Neculai

"Culianu,

lon Rallet,

Anton

Naum,

d-nii

Petru

Missir,

Alex. Philippide, A. C. Cuza, P. Negulescu şi alţii,
— unii amestecați în viaţa politică, alţii continuând
cercetările meditative ce au deprins în acest focar intelectual «Junimea» din laşi şi cari dar prin temperament, credinţe și aspiraţiuni au râmas strânşi legaţi
de soarta micului grup junimist,. ..
Enrico Mezatti..

fesor

Un. portret'al d-lui Enrico Mezetti, valorosul

de

muzică.

pro-

E acel făcut de o foastă elevă a.

sa de la un: pensionat

din laşi,în 1898;

Câte

nume

nu purta «mititelul de profesor de muzică de la pen-sionat!» Henric
Rico, Maestrul
o, , Meşterul! .
In pensionatele de fete, maestrul era simpatizat,
dăcă nu de-elevele sale, cu urechile cărora.
nu prea
trăia bine căci nu luau nici ele pe.sol al d-sale în
” Serios, dar cel puţin de profesoarele şcoali.

S'a reintors în “țară - din

după moartea

bătrânului

patria

muzicei, Italia, !

său părinte, pentru a-i o-

cupa catedra. Sa făcut imediat cunoscut prin diri-.
guirea corurilor,în care e al doilea în țară — pe a...
tunci —- după Gavril. Muzicescu,
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la Iaşi

!şi face - din NOU apariţia la lași, badea Cârţan,
Cărțan, vestitul cioban român Cârţan, profetul

moş

neamului

său.

In duhul său sincer și convingător, se ascundea
„ceva: supra-omenesc, ceva din darul lui Isus. Cu
costumul

său

ciobanesc

şi

încălțat

cu

opinci,

cu

traista de gât, plină cu cărți, cu vorba şi năzuințele
-sale de a-şi afirma fala trecutului sâu strămoşesc,
ciobanul acesta mavea un pic de odihnă: veşnic pe
-drum, astăzi la laşi, mâni la Focșani, căutând să..
cerceteze. şi să aile ceiace milioane. de felul lui nu
vor

îi în siare

sâ

cunuască:

Istoria trecutului
pe de-

-gete. Vorbea veşnic în parabole. Era un psihoiog al
firei omeneşti, „pătrunzând cu. ușurință în sufletul
“cuiva, dintro aruncătură de ochi. De câte ori ne-am
întâlnit cu dânsul la lași, unii din noi crezându-l că
„ar? nevoe de vre-un ajutor bănesc,ii întindeau bani,

„Nu

primea însă mila nimănuia :

:dacă

—— «No să trâiți d- le” mie nu-mi trebue
aveţi cărți, daţi-mi, primesc cu bucurie».

bani,

Carţan a vizitat Roma, pentru ca: să vadă cu
“Ochii lui columna strămoșului Trayan, căci doar aşa

“Spunea

dânsul

«că

el

e

de-ai

lui Trayan»,

pentru:

cars motiy a și mers până la Italica din Spania, să
“ vadă comuna 'unde s'a născut Trayan. A fost primit
bine la Roma unde a. vizitat parlamentul italian. Intrebat odată de nobilii: Italiei, dacă toţi românii sunt
„aşa de deştepţi ca el, Carţan a răspuns:
— «Ehei, domnilor, cu sunt cel mai. prost din
tre

români»,.

A vizitat
tinopol.

apoi

Sigmaringen, Parisul,

Constan-

D-rul Rosenthal,

medic

Moare la laşi cunoscutul medic Rosenthal. Fost
eminent, Rosenthal a fost medicul celor mai de

:seamă case româneștdin
i lași. A fost medic comunal-
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al căilor ferate timp de 14 ani şi.al consulatului austro- ungar din lași. A funcţionat timp de 26 ani făra întrerupereca medic ai spitalului israelit,
|
Institutele-Unite

Atrăgătoare erau serbările la Institutele-Unite, în
vechiul şi cunoscutul
lor local din strada Muzelor. Un
salon: impodobit frumos, cu scena reîâcută, cu 'culisele şi cortina pictate admirabil de câtre profesorul
de. desemn Voinescu. Corul şcoalei compus din 30
elevi era minunat, Se produceau elevii Andrei Popovici, Negruzzi, Sculy, Chirilovici, Pantazi, Desilă,
Disem, la piano, recitari, romanțe, comedii, etc. Director al Institutelor era Melik bătrânul, iar subdirector d. |. Prassa,
Contesa

Elisa Balş

Moare contesa Elisa Balș care lasă o mare avere,
printre care şi mai milte case. In una din ele, ,
în
strada Muzelor, contesa Balş, aveao întreagă armat
ă
de... mâţi şi câini, iar în curtea caselor o cușcă
pisamidală în care îşi trăiau traiul sute de păsări.
Contesa Balş a lăsat bonuri cu Cupoane neîncasate
și
prescrise, s'au găsit cusute prin perdele şi'
ascunse
prin canapele. Averea ei în parte a trecut-o
Epitro-=
piei casei Sf. Spiridon, cu condițiunea ca jumătate
dit? venit să fie remis lui Cocri cât timp
va trăi
dânsul, iar cealaltă jumătate sa se întreție
un azil
de bătrâne. Cine nu-şi aminteşte de Cocri,
acel bătrân
înalt,

cu

pași

ma șurați,, ipohondric,

maniac.

Deşi prin testament i se lasase în regulă
un
venit, ajunsese întrun timp sa refuze regul
at dela
“Spiridonie baniice i se cuveneau,

„Câteva

din albume ieşene

Locot.- Colonel C. Langa : un om de bine
nume e legat de orice operă bună săvârșită al cărui
în oraşul
nostru. Fost senator, deputat, primar.
|
|
D-na Ortansa Zarifopol: tipul legendar
al fru*.
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moasei

baronese
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moarte, pe fiul

Vetcheri;

care

împăratului

a dus. prin

Frântz

amor

la

Iosef
arhiducele
,

Rudolf. Nimic mai perfect ca silueta originală şi pură

a figurei ei, ca frumosul cap împodobit de un imens
şi. mătăsos pâr negru. In surâsul ei străluceşte albeața de sedei a dinţilor ei, întrun cuvânte una din
cele. mai frumoase femei ale Iaşului.
„D-na ElisaP. dlissir: Nimeni nu poate exprima
drăgălășia, farmecul suav care o caracterisează. Adevărat Pasiel

gânditoare
Duze

de

şi

Vateaux,

cam

ochii

cu

mari albaștri, privirea

melancolică, un surâs

o blândeţă

ea

nespusă,

este

etern

o dovadă

pevie

a adevărului cântat de poet: ces deux signes jumeaux
de paise et de bonheur, beaute du visage et beaute
du

coeur.

a.

D-na

Maria Hinna:

uitat

a

şi neîntrecut

Si

va rămâne

al farmecului

un

ne-

exemplu

femeiesc.

Artistă

în -

toată puterea cuvântului, aduce în artă duioșia care
'0 caracterizează. Câţi arlişti de carieră ar duri să
posede în jumătate maestria de diletantă cu care D-na
Hinna interpretează operile lui Chopin şi Schubert.

„Ghiţă

natură

Mărzescu:

esenţial

Cine nu cunoaște pe C. Ghiţa::

simpatică,

are

adversari

dar

nare

dușmani, afără poate de neprihânitul D. A. Sturdza,.
care cu ciudă /'a apostrofat la Senat, cu titlul de papagal, papagal, papagal. In doua rânduri ministru,.
senator al Iașului, în mod neîntrerupt. C. ce. Ghiţa
tinde a reprezenta în viața parlamentară, elementul
moldovenesc. Ca ministru a încercat a lucra în această

direcţiune, dar

tepta de la dâusul,

n'a îăcut

se vede

tot

binele cs

s'o aş-

că timpuli'a lipsit. Tare

în, canoane,a ţinut un discurs la Senat, cu ocaziunea.
reinstalărei mitropolitului remas legendar. Specialisti

în alegeri, cunoaşte pe de rost și după nume lista
alegătorilor ieşeni.
—
D-na Lucia Ventura : Văzâud'o, juri ca Bizet a

avut'o drept
scânteietori,

lăsând

model atunci când a scris Carmen

o guriță. mică,

ochi

două. buze roşii cacireaşa

să se intrevâdă nişte. adevăraţi

mărgăritari..

-

TAȘII DE

ODINIOARA

ZI

,

—

e

=>
a

D-na

Ventura

reprezintă

ealai

S
ZI

idealul

de poeţi. Mult timp a parasit Iașulandaluzelor cântate
trzind la țaraşi
lasând un gol adânc în saloanele:
lumi
i mari ieșene,
und
de, e
drept era regina tuturor balurilor,
**
“ Doctorul Rus :. unul din doctorii
cei
mai
popu
lati
din lași. Decanul fac
ţiiudelmedi
ta
cină. A știut. prin
„bunătatea inimei

sale, să'și câștige simpatia studen
ților, care-l numesc “Papa Russ>.
E
med
ic
şei
la
spitalul «Caritatea», unde a deve
nit un adevărat părinte pentru micii bolnavi, Pe vre
mea răsboiului ruso“ture, d-rul- Russ a luat parte acti
vă, unde prin serviciile

aduse,

s'a distins; foarte mult.
cei mai buni prietini ai lui loan Bră A fost unul din .
tianu.
Pe timpul
răsboiului, d-rul Russ, într'o seară
mer
gea
la d-rul:
Davilla. Pe drum întâlnește trăs
ura în care se găsca
loan Brătianu.“ Vizitiul luj Brătianu
greșind drumul,
era să'l ducă pe Brătianula Griviţa.
D-rul Russ arâta
greşala vizitiului şi de atunci. maj Cu
samă s'a strâus
o adâncă prietenie între ei,
|
C. c. Costică Cerchez: e o persoana
lita
te
prea
bine cunoscută în laşi. Acei însă
care-l văd facând
modest parcursul de la Palat la Beră
nu'şi vor închipui poate că C. c. Cost ria centrală,
ică afost odața
temut-şi gugulit. A fost în diferite
„deputat şi prefect, Viaţa lui e bog rânduri primar,
ată în fluctuaţiuni
„pe care hazardul, stăruința şi noro
cul le putea da:
unui om deștept, care chiar în mom
ente de. restrişte
ştie să privească soarta cu sânge
rece în față. |
D-ra Eugenia Cazimir. O artistă în
cuvântului, care adoră arta sub toat toata puterea
e formele sale.
Pictor de talent, a comis câteva tabl
ouri, pe care.
le-ar iscăli Bancila. Caricaturista fără
milă, posedă.
un album pe care i l-ar ravni Jichide. Neo
bosită călătoare, parcurge neîncetat toată Europa
. Impreună
cu sora ei, făcea regulat curse de biciclet
a în oraș,
D-na Alina Vidrașcu : o creolă dela Gua
dal
upa, a
„cărei lenevia drăgălașă cere mur
murul unei musici
încântătoare, unor cânturi dulci pier
dute în amurgul
zilei, a uuui soare arzător al ţârmurilo
r îndepartate.
-

-

-
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Dr. Th. Stihhi: unul din cei mai cunoscuţi medici
ai orașului. Figura sa o vedeţi expusă în fieştecare
seară la berăria Unirea, a căreia patron poartă acelaş
nume şi cu. care rivalizeazâ în greutate. Vacanţa o

petrece la Ungheni, unde formează centrul de gravitate în jurul căreia planează lumea din această mică
“staţie balneară; pe care doctorul vrea s'o vadă schimbată în una adevărat europeană.

“Gavril Musicescu : VYUu loc, poate

pririul. loc de

onoare Pa ocupat dânsul în galeria artistică. S'a făcut
popular nu: numai în țară, dar şi peste graniţe, prin
munca şi talentul de a dirija corul Metropolitan, o
„creaţie a sa: A fost foarte iubit de elevi, pe unde a predat muzica, căci prin glumele şi comparaţiile sale
cu haz, a facut studiul . teoriei foarte plăcut.
o
Din

ale-lui Gh. Dimitrescu.

Dispărutul artist comic ieşan Gh. Dimitrescu, a
fost o figură remarcabilă a Iașului, Intre dânsul și
directorul de scsnă de atunci Delmary, lă început
era oareşicare receală. Nu se putea înțelege cu Delmary, caci Dimitrescu nu cunoștea boabă franțuzeşte.
La o distribuție de piesă, De imary dădu lui Dimitrescu un rol mic, o îilă de hârtie şi nimic. mai mult.

Dimitrescu se supărase rău: — «Asta-i - rol, zise el,
ori bătae de joc! Eu am jucat cu Pascali roluri mari
şi <franţuzui» nici două vorbe ?». Se'ucep repetițiile
piesei și se' ajunge la intrarea în scenă a lui Dimitrescu, "dar Dimitrescu: nu răspunde la apel.
Delmary începu a striga:
— Monsieur Dimitrescu !

- (Dimitrescu din sala-a doua) —«Ce

vrea b.

_Delmary — Monsieur Dimitrescu !
Dimitrescu — Ui, ui!
_

Delmary —

Mais venez: done!

Dimitrescu — Ce zice... :Ui, ui!
Repetiţia în ziua aceia nu : se "mai inu, căci
- râsul

nu

mai

încetase

şi de atunci

de

câte

ori

Del-

mary avea să se adreseze lui Dimitrescu, îi zicea Uji, ui,
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Iorgu

Tacu.

lorgu facu? De s'ar preface oceanul în cer:neală şi încă nu S'ar putea descrie în complect, fiSura pe care au cunoscut'o ieșeni în lorgu Tau,
Tacu a comandat odată un regiment complect
:din garda civică şi de aceia avea și îotografiiîn unia
formă militărească,
lorgu Tacu a fost urmărit întotdeauna de <piaza
Tea» şi anume clipeala ochiului stâng. E legendară
„această clipeale. Stâteai ia vorbă cu dânsul şi. deo-

data vedeai cum

“semn

câ

ochiul clipea,.. Credeai că îţi facea

conversaţia

«doua zi sâ'l

vezi,

e iutreruptă,

îar el

te, duceai

iarăşi,a

făcea pe supăratul pentru

că mai executat o:dinul ce ţi Pa dat cu 0 zi înainta
:Şi pe care tu nu l'ai executat, crezând că <clipeală»
sera 0 contramandare. In vremea «gardei. civice» pe
când. lorgu „Tacu comanda «la dreapta», șefii de
pluton care se uitau țintă la dânsul, dadeau «la stânga», crezând câ ochiul stâng li poruncește de a face
-alttel de cât suna comanda. A fost deputat și prim
„ajutor de primar al-laşului. Intro zi, apăru la vechia
berarie

șensațe

«Unirea»,

cu

pălăria” cu

şi care nu era de

canaf,

care

a făcut

cât o amintire a chipiului

“din garda civică. Clipeala involuntară a ochiului a
pus de multe ori pe C. C. Iorgu în neplăcere.:Ss:
„citeaza donă cazuri, de pe când era la Primărie. Intro
Zi 0 cuconiţa tânâră vine la. Primărie cu o plângere.

C. ce, Jorgu

Tacu

promite că i se va face dreptate..

„dar în acest moment ochiul clipește, cuconița se roŞeşte şi parasind Primăria, întreabă pe intendent dacă
C. c. Jorgu e însurat. Altă dată un funcţionar. e che-

-mat de a-da oare cari lămuriri într'o chestiune de
“antreprisă, faţă: cu antreprenorul. Funcţionarul începe

„4 spune, dar deodată ochiul clipeşteşi bietul funcţionar începu să povestească prăpăstii. A dou
zi; a
Iorgu Tacu. cercetând. dosarul, crede că a fost greşit
informat şi iute cheamă pe funcţionar pentru a-l tra«ge la răspundere — Domnule cum de ai îndrăznit să'm

:
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dai lămuriri falşe ? — Am crezut că'mi faceţi din ochit:
răspunse. funcţionarul
|
“
--

|

naiv.

|
:
C. Naiman Paraschivescu.

Lui C, Naiman -Paraschivescu i'a rămas o vorbă celebră legată de amintirea sa. Intâlnind odată pe

„un

prieten

al său,

care

se întorcea

de “la Paris,

l'a

întrebat dacă s'a dus singur, fără cucoană. — Singur,
ia răspuns.— Că bine zici, ripostă C. Naiman, cum.
să te duci cu strugurul la vie.A fost 8 ani de zile
ajutorde primar al laşilor.-Cu toți oamenii politici:
se desmierda.
|
a
_
Cu N. Fleva când se întâlnea, se îmbrățișa până ce
„<tribunul> îl ruga să'] mai lase, iar la o alegere de

„senator; întâlnindu-se cu Lascar Catargiu, în sala Pri-

măriei, şi'au strâns mânile 'cu căldură. Era simpatic:
la toată lumea și era un tip al Iaşului nostru.
Moş

|

Papp..

Care ieșan n'a cunoscut, ma auzit de moș Papp?
De moş Papp decanul farmaciştilor din lași, simpatic
la îniâţişare şi la vorba. N'a fost ieșan, ma fost țăran
de prin imprejurimi care să nu fi cunoscut pe acest

bătrân” farmacist.

Scurt,

bine

făcut,

cu părul

nins,

barba mare şi de.culoarea omătului, moș Papp număra pe atunci în spatele sale, mai multe decenii
de ani.
;
D-rul Rosenthal.

Unul din cei mai cunoscuți medici ai laşului a:
fost d-rul Rosenthal, care pe lângă aceasta, mai era

şi un

om

de

spirit. Când

era la un consult

la spitalul:

israelit, la patul unui bolnav, doctorul Rosenthal era.
„ înconjurat de medicii săi secundari şi de internii spitalului, stătea aplecat pe pieptul bolnavului, asculta:
şi cerceta cu deamănuntul, Zeflemelele curgeau ime-—
diat, bolnavul uita pentru moment durerea ce-l framânta, zimbea și: încurajarea medicului îi dădea spe--

:SAȘIL DE ODINIOARA

85

-ranţe de scăpare. D-rului Rosenthal

i se

datorește

„că spitalul israelit posedă o sala de operaţie perfecta.

Artistul Constantinescu, |

"Un artist iubit

'Stantinescu

al

lașului

era şi Dimitrie

Con-: -

“sau Mitru, cum îi ziceau prietinii și co-

degii. A fost profesor prin Cahul (Basarabia), dar_a
pierdut slujba când am pierdut"şi noi cele 3judeţe
«din Basarabia, Era societar clasa l-a şi de un talent:

„necontestat.

Avea

creațiuni

frumoase

în «Curierul de

Lyon», în «Divorcons» și în genere în comediile de
“salon. Era înzestrat și cu o frumoasă vuce de bariton.
”

Odată
“sosit

pentru

cu Regele

Carol

solemnitatea

Spiru Haret la laşi.

și - Regina Elisabeta,

inaugurărei

ministrul instrucţiunii de atunci Spiru Haret.
La un ceai oferit de Haret la otel: Trayan,

iuat

parte

profesorii

universitari,

-dari, studenţi, inspectori, ete. Humorul

:a reușit

să

atragă

atențiunea

profesorii

„il întrebă

Haret pe

|
au

secun-

d-lui Philippide

tuturora.

|

— Când găteşti Etimologicul ?-( Magnum

:gicum)

a

Universităţii și ..

d. Philippide.

—- Apoi de bună samă peste 5'ani'il
până atunci numai bine va fi şi parintele
aihiereu ca să 0 blagoslovească!

SI

Etymolo|

termin şi
Răileanu
Iaşii noştri,

Atunci ca şi astăzi, nimic pentru lași. La 1886 ca
şi la 1897, populaţiunea ieşană a ramas aceiaşi, rece,
indiferenta şi simpla curioasă -a spectacolului: şi a

. Părazei,

cu ocaziunea sosirei. Regelui. în capitala Mol-

„ “dovei, leşenii, maturi şi demni, au ştiut că primesc
în orașul lor pe ce! mai înalt demnitar al țărei și că
respectându-l,
se. respectă pe ei însăși, îşi respecta
țara, îşi respectă legea şi demnitatea. Dar durerile
:au rămas dureri, decepţiunile amare mau fost uitate,
«căci s'au luat angajamente față de capitala Moldovei,
“Sari atunci ca şi astăzi au râmas . neîndeplinite, ..
*
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comercianților care avu loc:

cu ocaziunea sosirei Regelui la laşi, Regele a întrebat
pe bancherul lurist, daca paialele sunt scumpe.— Da
Majestate, sunt scumpe. — Scontul s'a ridicat cu 3,

4, 5 la'sută,
"mat

răspunse Regele.

brietarul fabricei de frânghie

Pe d. Wachtel, pro-

Pa întrebat: —

Ce eşti:

2 — Fabricant de frânghii Majestate— Le frân-

ghii, dar de săpun

nu?

D-lui Leon Poper

îi spuse:.

— D-stră nu sunteţi din Bucovina? —- Nu Majestate.

Adresându-se farmacistului Papp : — De câţi ani sunteți farmacist ? — De 79 ani Majestate. Regele
îl privi mirat. | se explică atuncică farmacistul Pappie

în

vrâstă

de

79 ani,

„Venind în dreptul comerciantului Soituz, bacalut
din colțul: pieţei Unirea, Pa întrebat:— Cum merge
comerțul ? — Prost, cât se poate de prost Majestate.
Comercianţi români nu mai suntem. Faceţi cevaşi
pentru ieşeni: Pierim Majestate, gândiţi-vă bine, sun-teți datori să vă îngrijiţi şi de a doua căpitală a
Majestății Voastre: De două zeci de ani sunt comer-„ciant și din ce în ce mai rău mergem.
— Care e cauza întrebă Regele ?
— Nu ştiu, dar ar trebui de fâcut-ceva pentru
a îmbunătăţi starea. decăzută a Iaşului.

Adresându-se apoi d-lor Şaraga: .

—

Dar d-voastrâ ?

— Suntem fraţii Şaraga,
— Ah | de la d-voastră
d. Sturdza cumpără antichitaţi. D-voastră aţi fost,
acei cari aţi editat istoria lui Xenopol pe hârtie subțire.

“ Mihail Arceleanu.
Cine ma cunoscut pe decanul artiştilor ieşen
Mihail Arceleanu? Venit din capitala Oiteniei, a produs sensaţie faptul că marele Bălânescu s'a grăbit:
a cere el însuși numirea lui Arceleanu ca societar de:

clasa I-a, făcându”l astfel egalul său. Inzestratcu un

talent deosebit, Arceleanu a căutat întotdeauna să.
dea creaţiunelor sale acea notă reală ce caracterizează .
pe adevăratul “artist, Nici odată nu a exagerat, nici.
Lă

-

=
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“odată nu a căutat alte efecte de scenă de cât acele:
ce reieşeau din însăşi natura tipului ce înterpreta..
Creaţiunile lui Arceleanu au: devenit populare : au
fost sublime acele nopţi frumoase petrecute la teatru, când juca Arceleanu în Titirică inimă rea din.
«Noaptea Furtunoasă», “Trahanache din «Scrisoarea
Pierdută> Kir Zuliaride, Zădarici din «Femeile

noastre»

tatăl Rozinei din Bărbierul din Sevilla, etc. Glumele

iui Arceleanu au făcut de multe ori turul presei. Ca
coleg, era adorat și nu se supăra nici atunci când
vre'un coleg îl săcăia numindu-l bulgar.— Dar tu ce

ești mă!

zicea

poftă.

Arceleanu și

toată lumea

-

râdea cu.
|

Alex. Lambrior,

>

ratăl d-rului Al. Lambrior decedat nu de multă

vreme, e unul din dispăruţii

Xandru

marial laşului : e-Ale-

Lambrior, fost bursier al Academiei Mihailene,

fostul director și profesor de istoric din Botoșani,
destituit în 187] de către ministrul instrucţiunii de
atunci Tell, pentru motive politice. Sosit la laşi a
început a da lecţii pe la diferite institute private ca
Institutele Unite, M-me Wagner, etc.
Se prezintă la nn concurs pentru catedra de isstorie la şcoală militară şi reuşeşte întâiul. E trimes bursier la Paris pentru a urma studiile filologice, EL:
a fost cel dintăi care-a. îndrodus în țară metoda filologică modernă, neogramaticismul cum îi mai! ziceau. unii.

Lambrior:

N

aaa

s'a “ocupat

mult

Ii

şi cu Istoria. Cursul

„său de Istorie, predat la școala militară s'a sfeterisit,

prin filele întercalate pe care erau îndreptări şi note
numeroase. Ceia ce pârea mai extraordinar era afir-

marea lui Lambrior că nu sunt excepţii Ia legile schim-

bărilor fonetice,

că așa zisele excepţii se pot explica

şi deci nu mai par a.fi

excepţii. Lambrior n'a putut

sfârși opera sa «Indreptariul», operă începută în <Convorbiri literare»,
o;
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Const. Lepadatu,.
_——
_
at

C. Costache Lepadatu era o natură
pașnică, de
şi de -multe ori, în focul luptei,
impungea şi primea înpunsâturi. Când. primea atacuri,
Lepadatu roșia, îşi
ştergea fruntea şi răspundea cu
succes, In momentul
de a intra în Primărie, Cc. Costachi
aruncându-şi o
privire pătrunzătoare asupra veni
turilor comunale, se
gândi că a ajuns momentul de
a se mări acele venituri prin impunerea şocolatei la
o taxă mare, dar
„a renunţat la această reformă,
mulțumită unor prie„teni cari au știut să convingă pe
cel mai grav dintre
ajutorii de primar, că şocolata
este un aliment de
prima - necesitate,

|

-

Turnul

Goli
— Fru
a.
mos

|

şi vech

Turnul Golia.
i
de

iu turn cunoscut!
de. toată lumea, până consiliul
de miniştri, a hotărit
dărâmarea lui. Una câte. una
cărămizile. și pietrele

care-l compuneau au fost date
jos, vândute sau. furate... Câţi dintre elevii de lice
u, nu simțeau bucurie
când, fugind de la latineasca
lui Slătineanu, se. urcau
în turnul

Golia, de unde vedeau Iașul înt
reg aşezat
pe irumoasele lui coline? Ce
mai însemnau în mo- mentele .acele, gramaticele lati
nești, cu conjugările, declinările şi excepţiile care-ţi
făceau capul calendar,
pe lângă priveliștea mândră, cu
largi orizonturi, ce
se deschideau inaintea ochilor
?
Se
„_D'apoi diferitele zicatori des
pre Golia! Cine n'a
auzi

t de :

„

<«Par'că

ai eșit din Goli

a !». «Du-te la
Golia».
«Vechiu ca zidul Goljei», etc, E
un monu=
ment istoric pe care Pau perdut
în
part
e
lașii
, acest
laşi vechiu oraş care a străluci
t atât de frumos în
timpuri și care tot timpulă veni
t să-i schimbe faţa...
Bursuc.
Madaiuiisâniei

Conservatorul de muzică număra
printre. profesorii săi pe maestrul Bursuc,
profesor de violoncel,
care cu 'atâta duioșie executa
bucăţile clasice cele
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nai grele
erau

multe,

_

peci

şi

departe

pâna

-

cântecele
de

talentul

când

populare

a ocupat

caşi

lui Bursuc,

catedra

doinele.
care

Mulţi

a indura;

la Conservator.

„La respect general“.
Pa
BEN ai e

La «respect general». — Cine n'a auzit de eresgeneral?»

artist,

etc.

Exista

care 'să

hu

om

politic

fi fost

la

lași, student,

ori măcar

sa îi auzit
de «Respect general? Câte planuri
şi
combinaţii
„politice mau fost la dânsul puse
la cale, câte iluzii
nu s'au făurit în liniştea odailor lui,
câte roluri nu
S'ar îi învăţat la el și câte crâmpee
fi izvorit din culoarea cristalină a <bus de vinuri n'ar
uioculuii său.
Mutat lângă Teatrul Naţional facea în
ciudă fratelui
său Mendel de lânga Circ, cu care era
în veche dușimă„nie. Fleica lui «respect generai» faca
tinie, precum și cașcavalul său la. «capfurori şi... vic=
ac». Pe linga
“Tespect general» și-a mai adăugat
la firmă şi «la
“umbra lui Haml
et».

i

Leiter

care

«D. Procuror
se

auzeau,

Lefter

Dimitrescu»,

când 'se întâmpla

Dimitrescu

erau: cuvintele

în oraş

vre-un
caz mai grav, Era magistratul simp
atic
,
gata
la
orice
“sacrificiu. În funcţia. sa, Lefter
Dimitrescu nu vedea
TOlul unui veşnic acuzator, Când simț
ea că un inculpat
cra pe.nedrept adus la bara
justiţiei, nu sta un MO„ment la îndoială pentru a cere
achitarea.
Ă
Era un om de societate, cavaler:
desă
vârș
it,
a-mator de baluri, bun causaur Şi prie
tea sincer. Atraciunea cea mai de seamă ii erau «des
cihderile locale»,

Generatu
raiuil larc
arcaa,,
ISuc

Cine nu-și aminteşte de generalul
Leonida larca,
fostul comandant al corpului 4
de armata ? Era 9.
figură impunătoare, înalt, bine
făcut, cu mersu-i majestos, sever: tipul militarului
desăvârşit. 'Işi facea
regulat -plimbarea sa de pred
ilecție, după orele 5
seara, pe jos, pe-Strada Carol.
până dupa Copou

*
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DI
Sub

exempiară.
greu,

Generalul

larca,

RUDOLE SUT

garnizoana lași

devenise

a

Era şi omul care . dacă făgăduia
işi ţinea cuvântul

și făgăduiă .cu

dat,

D-rul

Sculy.

Au rămas clasice operaţiile chirurgicale făcute la
laşi de D-rul Leon Sculy, fost profesor la facultatea
de medicină, de ciinica chirurgicală și medic primar
la spitalul Sf. Spiridon. Era om schimbâcios ; când
amabil! până la extrem, când îndatoritor cu toată
lumea, când... dimpotrivă. Dar ceiace nu-i lipsea.
niciodată

când.

era

ironia

Era familiar

cu studenții,

fină,

pe

cu toata

care

o întrebuința

lumea :
e

N

ori şi

cu bolnavii şi
îi
Vasile

Scorpan.

Din. «cei trei fraţi Scorpan», Vasilica Scorpan era

poreclit «cel mai frumos băiat al Iaşului». Nalt, bine:

ăcut, cu barba «loutre» şi mare, se fălea. că e lau-reat al Conservatorului de muzica. Cel mai bun tenor:
din laşi, în fiecare Duminică fermeca pe toți creştinii;
cari veneau la biserica Sf. Spiridon, unde «cel mai:
îrumos băiat al Iaşului», era cel mai bun'artist at
corului bisericei Spiridoniei.
“
o

-

Fostul agricultor

_

Gheorge Baltă...

Gheorghe

Nici odată
de

Baita

să

nu

fi luat parte ?

Rezultatul 7

nu' s'a ales cu nimic. A fost tras pe sfoară

liberali, a fugit
de

laei,

a venit la "conservatori,

unde a fost cel mai disciplinat soldat, dar

tot nu s'a

ales cu nimic. Ghinionul se ţinea. scai de dânsul,

“

căruia nu i-a mers bine din:

cauza anilor râi avuți la țară, s'a stabilit în laşi 'şi:
Sa înscris în rândul avocaţilor. E Gheorghe Baltă
.
Sa înscris în ciubul aşa numit pe atunci B.Z.D.:
(bezedist). N'a fost întrunire la care să nu iea cu.
vântul, n'a fost acțiune mai importantă politică, ca:

-
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lorgu“Tacu şi Abatorul..

Mare tărăboi la Abatorul comunal.In jurul tele—

fonului

stăteau

adunaţi

“cari se găseau
teanu,

o mulţimede

și Jocu, cunoscutul

violonistul.

Se

serba

oameni,

între

Jocu şi Gh.

tăierea -boilor

Bor-

comunali

şi O asemenea serbare nu putea să aiba loc, fară ca
să fie însoțită de legendarele petreceri la Soituzu.
Lipsea lorgu Tacu, Deodată un călăreț vesteşte pelorgu Tacu că la Abator e scandal. Spăriet, Tacu se
duce la telefon.și se pune în legătura cu Abatorul..

—" Alto, Allo! Primăria — Abator !
— Aici Cc. lorgule|!
o

„

— Ce este ?
Se
Cc. lorgu lipește urechea, .dar-sare în sus de bucurie.... căci în loc de reclamaţiuni, urechea sa pri-

mea murmurul duice al «<Horei> lui Moş Chipan, tradusă

n

pe scripca

de mâna

măeastră-a lui Borteanu.

— Dau .20 lei, să - mai cânte odata, zise Tacu,.
uimirea celor de la Primărie, care nu ştiau că une-_

ori Jocu: e. mai tare în invenţiuni de-cât maistrul Ce,
lorgu.-

|

|

:

|
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Părintele

Arion.

Părintele Arion era unul dintre cei mai iubiţi preoţi.
din laşi. Amărăt, şi a pus în gând sa părăsească.
laşul : „îmi iau lumea în cap şi mă duc în Rusia cu
cei şapte copii“, zicea dânsul tuturora. Auzind Mitropolitul Moldovei despre această intenţiune, a poruncit

„Să vie

petrecu.

Arion“

Parintele

înecaţi în lacrimi..

! și

Arion

atunci,

o

se prezintă

scenă unică

smerit,

se

cu ochii

Se

„—
„Arioane, îmi amărăști bătrânețele, se văita
bătrânul prelat. Zeu, vreai să te duci în Rusia“ 2 PArintele

Arion

isbucni

întrun plâns

nervos:

„fariseii:

„Vor să mă omoare, să mă îacă să plec cu nevasta şi
copii“ sfârşi Arion.
:
4
Atunci Mitropolitul, zicând : „multe suferinţi mi'ai
adus, iaca ţine haina mea, numai nu'mi fă necazuri“
-
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szoase

simpatie,

antereul.

i-l

iamâna

RUDOLF

de pe dânsul

SUȚU

şi ca semn de mare

părintelui. Arion.

ii
Pentru aceasta, acel antereu era
un
adevărat talisimari, pe. care l'a:pâstrat cu „Sin
țenie și nu la scos
Ja iveală de cât numai în cazuri
rare,
Poporul din' parohia sa, slâvea pe
părintele Arion,
evreii îl bine cuvântau. Arion
spunea de multe ori:

„Să

dai lui D-zeu

ne“. Și

humai

şi oamenilor

așa se

face că

partea

ce li sa cuvi-

Părintele

Arion ştia
Evanghelia cum nu se poate
mai bine, dar în aceiaş timp era în Curent
cu toate fluc
-Mânca la B. Z. D,, era poitit in case tuațiile politicei.
le fruntașiior conservatori, era bine cu radicalii,
avea de protectori pe
colonelul Langa,

d. P. Missir ținea la dânsul, iar
conSulul. Rusiei
de pe atunci Giers, ii făcea cele
mai
frumoase cadouri. Biserica Si.
he 'unde era paroh, a
fost o podoabă a orașului, din
ruina când i'a fost
«dată pe seama Par. Arion. Şi
cu toate acestea, multe zile amare a -avut. Mitropolitul
Primat când a sosit
“Ia laşi, a vizitat şi admirat siân
tul aer, o Capo :d'operă de pictura religivasa,

Colonelul Teişanu ? A făcut mar

Colonelul Teisanu,
i
,

e vâlvă aresta„rea sa, pentru că, cu ocaziunea
unei serbări a Ligei“Culturale, s'a jucat-o mică pies
ă teatrala intitulata
„Visul

României“,

scrisă

de coionelul

Teișanu. Această bucata literară jucată la laşi,
a
dev
enit '0 grea
vină pentru autorul ei. Vice cons
ulul Austro-Ungariei
de la laşi, a scris şefului -sau din
Bucureşti, acesta
a protestat

la primul

ministru

Sturdz

a, iar Sturdza
a trimes pe ministrul de razboi
la laşi,.spre a dovedi «crima» colonelului Teișan
u şi a'l_pedepsi cu
sAsprinie cu arest de 60 zile.
ăi

Vechia

=Arhiva»

societate

„Ărhiva“;
Lu all ni

ştiinţitica şi literara din

laşi
implineşte 10 ani da viață. Societatea
a fost
_

—

|.
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- întemeiată în Noembrie

1888, de câțiva membri

trași

re-

din societatea medicilor și naturaliştilor.
5
|
Intăiul biro
a -u
fost constituit din Gr. CobaâlceSCu, președinte al societăţii, A. D. Xenopol,
preşedinte al secţiei literare şi dr. Rizu, președinte al
secției!”
„Ştiinţifice. In primăvara anului 1889, societatea
a hotârât aparițiunea «Arhivei», având ca prim
scop la-.
murirea ortografiei, publicându-se în aceasta
privință
vederile d-lui 'Tiktin. Lui A. D. Xenopol i
se dato„reşte în mare parte inaugurarea în primăvara
anului
„1891
,

a. cursurilor

libere

de

la Universitate,

cursuri

cari au durat 4 ani. In 1894 societatea a fost Tecunoscuta de persoană morala.
Ai

“Florea banditul.

|
care

Florea banditul a ajuns spaima Moldovei. leşenii
vara mergeau pe la maânăstirile din județul

Neamț,

Se

temeau

să

nu-l

întâlnească. prin

pâdurile:.

Pașcanilor. Numele lui ajunsese... cunoscut în toate:
judeţele Moldovei, unde dânsul se dedase la prădă
--

ciuni și jafuri. Aviza în special pe proprietari şi
aren-.
dași, cerându-le bani, -iar. la - caz contrarîi ameni
nţa:

cu moartea. Florea ajungând cu prădăciunile sale în.
judeţul Neamţ, a scris o scrisoare d-lui Nicu Catargiu:
la mosia Cristeşti, pe care-l vestea să-i pregătească.
O sumă de câteva iii de lei, contrar va fi împuşcat..
Luându-se măsuri, proectui a râmas balta... < Făcea banditul și pe generosul.
Intâlnind într'o zi: o fetiță 'ce avea o cofiță_ cu

îragi, i-a

luat. cofița

şi i-a

dat... un franc, iar unei .

femei pentru o oală 'cu smântână... doi franci, bani
pe atunci destul de mulţi.
Banditul a fost ucis prin minţii Pleșului,în pădurea de lângă părâul Nemţişorului, la M-rea Neamţ.
Se trimesese pentru prinderelui
a 19 jposturi de câte
doi jandarmişi 10 soldați.
a
|
Col. Macarovici. .
Cine nu cunoştea pe Colonelul Macarovici, mili-

-

o.

4

E
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tarul integru și omest, comandant al școalei fiilor de
militari, post pe -care l'a ocupat timp de 12 ani şi
în care timp şcoala militară -din capitala Moldovei

era una din cele mai bine văzute.

Congresele

La ordinea
Studenții

zilei erau congresele
universitari

Studenţeşti.

studențești.

depuneauw 0 deosebită acti-.

vitate, când se anunţa un congres studențesc. Primirea studenţilor era totd auna grandioasă, întâmpinarea călduroasă, atențiunea deosebită. Acum a fost
„al 19 congres studenţesc, în Dobrogea și, ca de obiCiu, chestiunea: prezidenţiei congresului era un eveniment 'extraordinar,

«gres

reprezentanţii

căci

doar erau

studenţilor

de față

ambelor

la con-

Universităţi:

“Telegramele curgeau că lupia între cândidaţi la prezidenţie a fost iurtunoasă. Şi congresui nu. ținea de

Cât.

3 zile.

|

Sa
Ziaristul

«Adevărul» din Bucureşti aduce

Max

Kauiman.

ştirea că sar:

fi stăruit pe lângă primul ministru Sturdza pentru
expulzarea din țară a ziaristului Max Kaufman din
lași. «Dimitria Sturdza, anunțau ziarele, care în momente de. tulburări sufleteşti se pretează la toate
iintamiile, este dispus sa. satisfacă şi aceasta cerere

„4 amicului său, primarul din Iași din acele timpuri»,

Între Enescu şi Eduard Caudelta,
lași,

Artistul

Enescu,

a făcut

lă; Conservator

tânăr

de tot pe atunci, sosit la
muzică

timp

de

câteva

ore, în niijlocul unui cerc restrâns: compus din d-nii
Eduard Caudella şi Enrico' Mezzetti și din Sosianu
“şi tatăl artistului Enescu. A cântat pe-de rost la.
„piano compunerile sale proprii, printre care și ce-

„tebra simfonie naţională, precum

„de ale marilor muzicanți.

şi mai multe bucăţi -
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a se despărți, maestru! Enescu a arătat,

recunoştinţa sa pentru d. Eduard Caudella care a
stăruit cu 10 ani în urmă către tatăl marelui Enescu,
ca să trimită pe fiul său în străinătate. Enescu pe
când

wavea

decât

7 ani, a fost

tius

de

tatăl

său

în

laşi, pentru a-l înscrie la Consertator. D. Caudella
:a găsit că copilul de atunci are dispoziţii geniale şi
-a insistat pe lângă tatal să-l trimeată în străinătate.
|
Copilul Enescu a făcut cu acea ocazie maestrului
Caudella <observaţie» că nu ţine bine arcușul.- Maesirul l'a tratat de <obraznic».
E
„Enescu
îşi amintea
„primea d-lui Caudeila.

durerea

ce i-a

produs
|

as-

laşii în vacanţă.

lașii
cei

de

după

astăzi,

o

vacanță

afară

doar

nu
de

s'ar deosebi

oamenii

mult cu

de atunci

şi cei

„de astăzi. Inchipuiţi-va o dimineaţă cu străzile goaie,
„afară doar” de sgomotul produs de mersul droagei
cenușii. care străbate strazile cu cei doi hoheri, în
„Cap cu ungurul luju. Copiii se adună și strigă îm„potriva leaţurilor barbare, cu procedeele...
Apoi, ziua cu inscripţia pe strazi «oprita

iar pretutindeni

sanitare.
feștelie,

noroi *şi- praful. asvârlit în valuri de

:măturoiul municipal, ca-şi acum. !ar seara, trecerea
„_«săcălilor>, cunoscutelor săcali, hodorogite şi insul«tătoare pentru vedere, auz şi respiraţie.

Enrico
soldat.
DacMezzet
iiti Soidat.

-D. Enrico Mezzetti e numit şef al orchestrei
Teatrului Naţional. Pe atunci, ca și acum, dânsul n'a
anunțat nici un singur concert mâcar, Sa mulțumita
„acompania pe artiştii exotici, fugind de manifestări

şi de aplauze.

”

O singurâ.dată —la

Teatrul Sidoli—

“în urma unui strălucit succes al compoziţiei sale pentru

orchestră Ja o producţie de Conservator, iu chemat
cu furie de' public. Dar d. Mezzetti purta uiiforma
„de: soldat şi a fost mai prudent de cât Colonelul

„Teişanu,

|

Arhiereul Răileanu

Era

unul'

filantrop
venise

din

cei

mai

luminaţi

bisericei

prelați ai

cunoscut. Viaţa Ia seminar,

un, paradis,

curăţenia,
coteala

Varlam Răileanu, rectorul

« Veniamin»și egumenul
căci

hrana

bună

câte

5—6

sa,

dânsul

sub

Semina-

Sf. Spiridon.
țărei

a întrodus

săraci

sau

un

In școală

şi disciplina. Intreţinea
elevi

şi

Raileanu depe so-

studenți

pe
” Care-i ajuta cu toată inima. Era om cult
în adevăratul sens al cuvântului. Serviciile divine
oficiate de
dânsul, erau' întotdeaună vizitate de un
public numeros, căci Răileanu era desbrăcat de toate
preju- diciile trecutului, care în mod greşit s'au
introdus;
în cultul și formele exterioare ale religiei
noastre..
“Andre?
AC
Vizaniti.
Ci Vizanti..

Dispare din lași, Andrei Vizanti,“având în
bu-zunar vre-o 2009 lei.
Sa
Sprea nu fi cunoscut'in timpul drumului, şi-a
ras:
musteţile, și-a pus o perucă roşie, mustâţi şi
favoriţi.
_TOŞI, cari'i dădeau aerul unui gentlemen englez. Vorbe
a. |

„rar în

timpul

călătoriei, iar” puţinele cuvinte

indis

pensabile ce trebuiasă le schimbe, le vorbea
într'ofranţuzească stricată, cu. un vag accent englez.
Evita
cu grijă să lege cunoştinţă cu lumea depe
bord.
Ajuns la New-York, a jucat întrun tripou şi
a căş- |
tigat o sută de dolari. Condus de nişte tovarăşi
la.

un

bar

suspect,

a fost

îmbătat

cu gin,

băutură

cu.»

care Vizanti nu. era deprins şi profitând de somnu
l.
adânc în care acesta a căzut, i-au furat portmoneul,.
nelăsându-i în buzunar de cât o sumă neînsemnat
ă...
Părăsind fatalul New-York, s'a stabilit la
Reading, în Pensilvania, Aci intră calfa la un bărbier,.
cu a cărui fată fugi. după câteva zi'e,
- ——
Alerg
ările
cai.e
ede Cal:

Au loc la laşi alergările de cai. Alergările aceste;
“îşi au o pagină destul de interesantă din
trecutuf.

,

Moare arhiereul

rului
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vieţei sportive în Moldova. Au fost foarte puţine isvoade, care să arate lămurit cum şi când s'au înființat
pentru prima oară aler
de cai
gă
sistem
ri
atice în țară
la noi. Alergările aceste însă au fost prevăzute ca
instituţie de stat în regulamentul organic, ca să se ție
obligator în Moldova și anume la lași. In anul 1847,
ptințul D. Suţu a publicat o broșură intitulață . «Despre: Hipodromie sau alergări de 'cai şi despre folosu-

rile

insemnătoare:

ce ele-ne

aduc

soialui cailorîn Moldova».

Dă

la îmbunătățirea

„Cartea e scrisă cu litere cirilice şi are aşa curată limbă şi se străvede o atât de curată, inimă, încât |
ori cine vede în autor pe moldovanul gospodar cu
sentimente româneşti şi cu cunoştinţe solide asupra acestei chestiuni și asupra situaţiunei țărei. Din aceasta

carte

.se

află

că

incă

de la

1841, «Prea

Inaltul

Domn (Mihalache Sturdza) prin întărirea anaforalei
statului cărmuitor cu No. 51, încuviința statornicirea de Hipodromii la laşi, Fălticeni şi Galaţi, precum și
premii pentru 'caiii care se vor deosebi în. alergări :
aceasta în vederea îmbunătăţirii soiurilor vitelor».

“ Pe la 1857, s'au făcut alergări de cai destul de!

reușite,

+

sub. conducerea

prinţului

o: intrerupere scurtă, la anul

tute

îni regulă,

societatea

Suţu'şi apoi, după

1862, sa înființat cu sta-

Jockey-Club

la Iași

din

care făcea parte şi nemuritorul Domnitor Cuza.
Pe când la lași erau curse, în tot orientul și nici

chiar

la Bucureştinu erau. Aici

S'au înființat

statornic

în 1875 când s'a şi recunoscut de stat instituțiunea
alergărilor de cai, pusă sub privigherea și conducerea:

societăţii

de

încurajare

a îmbunătățirii

cailor,

adecă.

„a Jockey-Clubului din Bucureşti, pe lângă care este
alipit şi cel de aici: din Iași. In timpul curselor, veneau în laşi nobili numeroşi de prin Austro-Ungaria, Polonia subjugată şi chiar din Rus;ia
locul lor de întâlnire pentru o petrecere

pariziană,

era odată pe

an

aici. In acele vremuri, astfel era aspectul Iașului şi.
cu români cu stare mai mult.
e
e
_

7
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Clipe din_viaţa ieşană:

Teatrul mare de la Copou distrus de flăcări, avea trei rânduri
de loji și pe lângă trupa românească
compusă
din artişti de frunte, mai veneau și trupe
italiene din cele “mai de frunte : locurile erau toate
pline, ba, lumea mai şedea și în picioare.
.-Balurile erau splendide iarna şi petrecerile câm-

peneşti

prin împrejurimile” pitoreşti şi prin grâdinele

numeroase,

dădeau

lașilor un aspect

nunțăt de civilizaţie şi occidentalism.

destul.de pro-

Câte: n'au

scris

despre toate acestea, Ion lanov și Negruzzi? Atunci
„Socola era un paradis, căci afară de pădurea seculară, mai avea 180.000 ghivece cu îlori, apoi jocuri
de ape. Repedea era în floare și cu o privelişte minunată. La Pester (școala normală «Vasile Lupu»).
în grădină, se petrecea cum!nu se mai petrece nicăiri
astăzi.
o.
a
a
m
„_

Valea

Adâncă, Schitul Tărâţă,

Galataşi

viile de

prin prejur,-erau înțesa
de te
lume plină de voioşie.
„_
Copoul 'vuea de cupeuri şi trăsuri. *:
Dar Viaţa Lungă ? .
e
„ Bogăţii imense erau strânse” şi .se îngrămădeau
-din toate părţile. la Iași : grânele,. hergheliiie, cârdurile de, vite; turmele. de oi şi porci, aduceau ieşenilor. aurul cu pumnii sau'cu pungile.
Boerii
ca :, G.. Cantacuzino avea, se zice. un sfert
din: Moldova întreagă, apoi Roznovanu, Paşcanu, Vogoride, Mavroeni, Sturdza,, Păstrăvanu ; prinții: Ght-

culești, Sturdzești, Suţuleşti, Moruzi și alţii, toți cu.
averi întinse,
o
i
„_Negustorimea românească era în floare şi maha=

- „lagii

„:

gospodari.și cu

Pe

atunci "Barbu

strânsuri

bune.

a

Lăutarulşi alț
de:ii
sama

pent
un cântec
rudin bătrâni, ca: .

„Floricică Floare albastră,

„Ce

|

ai. crescut în calea noastră“

“Iua un-pumn de galbeni cu ziaţi ; iar. pentru :

lui,

o
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“„Cărărușe peste Prut

„Nu-i bătută de car cu boi.
„_mCi-i de ochişorii mei“
dua

un: pahar

_

cu lire ori napoleoni,”

-

_

Și mai târziu, prin 1899 — deci acum 23-de ani

-— lonică Barbu
lar

şi Ghiţă Borteanu mureau ..de foame.

pentru

-

-„„Cine

„Parcă

zâbea

ue

mai

nu se puteau

|

te-a iăcut pe tine ..

E

m'a întrebat pe mine“

primeau

câteva

hrăni.

„Viaţa
-la' Iaşi începe

aplause,

Cu

să dispară,

o

.

cu

_
care

|

bieţii

totul lincezeă şi

alături

de

“cuințele

orășenilor și priveliştea era tiistă, dureroasă.

palatele

noi da

cultură Mai cu

samă

ce .

“s'au râdicat şi se râdicau mereu, deveneau ruine lo|

|

N

Da

Biblioteca ieşană.
Ce n'a îost «Biblioteca din Iași». de lângă Uni-:

'versitatea noastră. Universitatea aceasta a avut din
«cele. dintăi timpuri, o mică biblietecă, care aparținând

“odinioară Academiei Mihailene, s'a alipit-apoi la Uni -

versitate. Neuitatul Asaki'a pus temelia acestei biblioteci, modeste la început dar îmbogăţită apoi prin dărnicia unora şi altora. Când cu secularizarea averilor
mănăsțireşti, s'au adus de la Sf. Sava şi de la Mitropolie, sute și mii de cărți şi manuscripte,
din cari
unul grecesc. Apoi-Eudoxiu'de Hurmuzachi a dăruit”
la '10.000 volume,-B. P. Hajdeu, cât a fost bibliotecar în lași, a dărla.
uit
4000 volume.Şi aşa s'a în-:
Îghebai această bibliotecă, care: stă. ca o dovadă'vie.
de sacriticiul ce făceau'cei bătrâni şi pentru mărirea :
bibliotecelor. i
|
ta

De aici, de la “bibliotecă din Iaşi'pe
, cârid AN.

lorga, marele . învăţat, era student în orașul "nostrii;
a scotocit: mult biblioteca: aceasta. Mesele: pline cu”
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autori

clasici,

cu

care d. lorga se adapa,

erau

cei.

aduşi de moș Alexandru, din biblioteca Universităţii.
D-rui Philipescu;.

Moare

la laşi d-rul Philipescu, acel care, n'a fost:

ceas fără ca dânsul să maducă

tate socială,

societăţii

ieşene,

o părticică de utili--

Moldovei: întregi. Des--

cedent al unei vechi familii românești din Bucovina,.
familia Dubău care a onorat neamul cu mai mulţi representanţi distinși, Filipescu a fost un model de om.
vrednic.
a
|
i
|
Un învăţat grec a exprimat O“ părere care va:
rămânea. veşnic adevărată : «La moarte numai se Cu--.

noaște ce a fost omul în viață». Acest adevar, care:

îngrozește pe mulţi când sunt. în viaţă, a putut fi:
privit cu conștiința împăcată de Philipescu.
|
Pe lângă inteligenţa şi știința, Philipescu a adus:
în întreaga lui activitate, o calitate rară în clasa socială din care făcea parte, munca fără preget, perseverențaîn treaba începută. Cela ce în ultimile zile:
cerea dela celebrul medic vienez Nothnagel : «f4'mi
"doctore cel puţin, să sufăr mai puţin», a .practicat'o:
toată viaţa,
Se
AI
„A fost profesor: la şcoala de bele arte, a fost:
„medic șef al comunei, în care calitate a organizat.
serviciul nostru sanitar.
|
D-ra

Plesnilă..

Se sinucide, la locuinţa ei din strada Lăpușneanu,
Cunoscuta. profesoară de piano -d-ra Plesnilă, aruncându-se din etajul al III-lea, al caselor Lepadatu, unde
ocupa un apartament. În vrăstă numai de 25 de ani,
era

un. tălent

incontestabil.

Laureată a Conservato-

rului din -Viena,. a fost numită profesoară fără concurs. În noaptea fatală, a chemat pe la.ora 2 servi„toarea, căreia a început .să”i strige: <apără-mă. Ce -

caută lumea asta aici ? Ce vor de la mine? > Inspăimântată, servitoarea alergă să cheme ajutor, în care

“STAŞII DE
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pr

”

.

-

“timp nenorocita profesoară se aruncăîns de
pe fereastă,
iiar- după jumâtațe
de oră înceta din viață. Neuras“tenia o ucise,
o
Ii

Şteian Şoldănescu.

Cine n'a cunoscut pe Ştefan Şoldănescu,
- “şi profesor la Liceul Naţional și la Belle Arte. pictor
In ur“ma unui strălucit CONCUrs, reuşeşte distins la catedra.
„de pictură de la şcoala de Belle Arte, rămasă vacantă
„prin retragerea la pensie a directorului
Gh, Panai“teanu, înființătorul şcoalei.:|

Figură simpatică, caracter amabil şi îndatoritor,

„era foarte iubit de toţi ieșenii.

laşiipadacum
pi
dă

78 ni
ani.ua

laşii acum 78 de ani. [| cunoaştem din o Scrisoare
„de Alexandri:.0 mare prefacere s'a ivit în toate:
o
“schimbare repede sa săvărşit atât în gusturile
cât
şi în obiceiurile acelej mici părți a societă ţii românești. Hainele lungi și largi au dat rând straelor mai
“strâmte ale Europei. Şiicul sta închinat înaintea păAăriei, ciubotele roşii şi galbene au dat pasul încăl“ţă mintelor de vax, divanurile luate sau cioplit în forme
-de canapele elegante, casele au trebuit negre
şit să
“primească o formă străină şi potrivită cu natura idei.
“lor de atunci. Aceste zidiri noi formează partea eu:
"ropenească a oraşului; cât pentru cea orientală,
ea
este reprezentată prin o mulțime de hardughii vechi,
„nalte,- strâmbe, mucede, cu păreţii afumaţi și crăpa
ţi
-cu ferestrele mici şi: chioare, cu streşinele putre
de şi
“ascuțite, ru scările întunecoase, cu odăile oftic
oase,

cu ogrăzile mari şi pustii, cu grădinele pline:de
bu-rueni sălbatice şi cu ziduri groase prin prejur,
cuiburi
“de buhne, locuinţi de stafii ce te infiorează şi
unde -:
“ți
se pare

că

vezi

zăcând' câte un mâtuf

:ghigilic pe frunte,cu

mătănii în mână

gărbov, cu

și care hăr-

“căește ocărând necontenit, căteva țigance stren
ţăoase, ce stau dinaintea lui, apoi cât era cişm
ele
cu

- Raserieri” grecești şi turceşti, întrun. cuvânt : Iașii
sunt
7
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un teatru :curios,. decorat

împreună : actorii

cu palaturi şi bordee lipite:

lui. sunt; luxul

și sărăcia,

iar co-:

media ce se joacă în toată ziua pe scena lui purta.
deosebite titluri, precum cine i mai mare e şi tare,.

cine i mic, tot

vechi

şiidei

a

de nimici

Şlicul și pălăria sau idei.

noi,

E

Generalul Manu

|
la laşi...

„Soseşte la laşi, în. Aprilie generalul Manu, pe:
atunci ministru de“ interne. şi găzduește la Dimitrie-

Grecianu, vizitează rând pe rând spitalul Sf. Spiridon,.
. jandarmeria, ospiciul Socola, subprefectura Buciu
mi,

Primăria lași, prefecturile de judeţ şi poliţie, poșta
şi.
telegr

aful, spitalul israelit, Spitalul Caritatea, etc. Vi—
zitând--clubul conservator face o marturisire: că gu-“vernul îşi va împlini făgăduinţa dată şi lașii, vor
avea.

concursul guvernului pentru-ca alimentarea orașului cu.
apă potabilă să devie un -fapt îndeplinit.Și guvernul:

de atunci într'adevaăr s'a ţinutde cuvânt. Apoi a doua.
făgăduinţa îndeplinită a fost a descărca epitro
pia Sf..

Spiridon
de sarcina băilor Slanic. Intr'adevăr, în

la-:

nuarie 1900, s'a -prezentat corpurilor legiuitoare
din:
acea sesiune proectul de lege pentru rescumpârarea.

Slănicului,
Sa
e

-.

.

|

e
„” Mihai Jora:

_ Moare la Iaşi, Mihai Jora, fost “ministru, fost
se-.
nator și deputat. și cel din urmă supraviețuitor.
dintre:
membrii marelui Divan ad-hoc. Jora a fost amest
ecat
toate mişcările mari naţionale care au creiat Român în:
ia.
a
e
Chiriile Ia Iaşi.

„Chiriile în 1900 la Iaşi. — Deşi . orașul e cât

se:
poate .de întins, având 16.235.740 metri pătraţ
i şi deși are aproape la 8000 case în stare
bună, totuși.
chiriile erau relativ mai urcate de cât în
alte oraşe: similare
din

ţară şi relativ mai mari chiar de cât cele-

din Bucureşti, Totul se concentrase la centru,
unde era.
întreaga mișcare comercială și industrială.
De aceia.
scumpeteala centruşi o neglijare complectă în măhăl
ăli..

XAŞIT DE ODINIOARA

.

|

a

.

103

Teodor Burada

în Turcia

Bătrânul cercetător de români d. Teodor T. Bu-

rada, viziteaza oraşul Angora, acel'atât de vorbit as-

nn,

Teodor Burada în călătoria sa în Turela.

tăzi, în conflictul greco- turc. Avea
acest oraş vie-o 30. .000 locuitori

acum 22-24 ani
niusulmâni, greci.

104.
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ortodoxi, armeni 'catolici şi armeni protestanți,
israeliți si ţigani.D. Burada s'a ocupatîn cerce
tări, în

special: cu neamul Kăzălbeşilor,

un neam

care urăș

te
pe turci şi iubește pe creştini, care își fac rugăc
iunea
cu pâne şi cu vin.
N

Femeile lor au faţa descoperită. Când

vine vreun

creştin în satul lor, zice d. Burada, ele nu se
ascund,
din contra îl primesc bucuros în gazdă ;
când vine

însă

un turc, ele işi acopăr faţa și fug.
|
D. Burada aflând că la '15 August 1899 e ziua

aniversalăa Sultanului,

a dat

un

concert

în onoarea

Sa, despre care un ziar de acolo «Oriental
tiser» din 6 Sept. 1899 scria:
|

<La 3l August

un

concert la Angora,

artistul român

la vila d-lui

Adver- ;
E

d. Burada, a dat
Nouth, directorul

agenţiei de la banca otomană. Concertul
a inceput
cu marșul Hamidie, pe care publicul Pa ascultat
stând
în picioare. Apoi d. Burada a cântat mai multe
bucăți clasice, printre ele şi arii naționale român
eşti,
Concertul s'a sfârşit în mijlocul unui entusias
m general.

Ariile

cântecele
presionat
Burada

iată că
cepu a
începu
a sări

naţionale

româneşti

au

fost

bisate,

iar

de joc, ca hora, batutași de brâu, au impublicul așa fel, în cât după concert,d.

fiind

rugat,

0 parte
învârti
a cânta:
în mod

le-a

mai

zis pe violina

și atunci

din public se prinse de mână şi înhora românească,
iar când d. Burada
bătuta şi de brâu, cu toții “prinseră
cadențat şi jucau de se prăpădeau,

înveselindu-seși făcâud mare chef».
Aşa văzut-a d. Burada atunci la

|
o depărtare

atât de mare de ţara noastră, învârtindu-se
de hora
românească pe pământul vilaetului Angora,
odinioară
provincia romană Galatia.
|
|

i

-

Taşii

-

în 1900,

lată cum se. descrie «Iașii de. altadata» —aceasta

în 1900,

<lașii pe

vremea

de eiită. “Inteligența

a

adolescenţei

și

|

mele, era 'un oraş

averea păturei

A

de sus a a-

..
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“cestei vechi cetăţi, dădea viață şi pâne, plăceri şi
mișcare, avânt de muncă şi prosperitate, tuturor ce-

iorlalte clase ale populaţiei.:
Și azi sunt

fesori,
«atunci
terile,
“sunet
aveau
“ciere

medici,

-

avocaţi,

pictori,

Ia
artişti, -pro-

acrobaţi, etc., dar' azi totul pare -cântărit. Pe
lașul era un focar de activitate continuă. Liartele, “meseriile de şi născânde, găseau răşi bună primire. Medicii, avocaţii, pictorii, etc.,
un trai bun, căci profesiile lor găseau apreși o râsplată largă. Munca fiecăruia se dă pe

tocmeală, în lefi
“mișcorate
"și: mai

din ce în ce tot mai zeciuite, mai
repartizate oarecum,pe mulțimea

„titrată care dă năvală la suprafaţă, şi care, pe drept
sau pe nedrept, vrea sâ-şi facă drum numai de cât,
ca să iasă: la iveală. Trecând la altă ordine de idei:
mai toată strada. Carol de azi—Podul verde de odisioară — era locuit
de familiile
ă.
mari boereşti. Toate

casele din dreapta şi din-stânga străzei, până la grădiua. publică, erau proprietăți de ale Ghiculeștilor,
Balsăștilor,. Sturzeştilor, Catargieștilor, etc., şi fiecare
din aceste mişuna de lume. Traiul larg boeresc,:
cu

servitori

mulți,

cai, trăsuri, vizitii, vatafi de

ogradă,

lachei, cămărășițe, guvernânte, mese - mari ce se întindeau zilnic pentru numeroase rude și prieteni, s€ratele şi balurile, produceau: o mișcare ce dădea a„cestor case aerul unor -mari. oteluri de primul rang,

Vara

Copou
“trăsuri

pe timpul
prezenta

particulare,

plimbărei
de

un aspect
trase

de

seară, câmpul

magic.

Sute:

cai ce valorau

de la

şi sute de
câte

"1000 şi 2000 galbeni perechea, cu harnașamente

500,

bă-

tute în argint, sburau uşoare pe: dealul Copoului,
dutând în ele “frumuseţile.
de elită ale 'oraşului.. Priveiiştea era. răpitoare. Landourile; tilburiurile, faetoanele
Şi printre ele călăreți militari; civili şi amazoane, lu- necau misterios în amurg şi după aceia poposeau pe
tăpşanul din stânga grădinei aleelor. Apoi cea mai.
„mare, parte de lume:se îndrepta spre frumoasa gră-

«lină Pester, unde cânta muzica militară şi unde: prin
iainicele și încântătoarele alee de

tei, ciripiţul ginga-

|
-
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a

şelor ciladine
„celor

ce

se

îngâna

le însoțeau,
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cu șoaptele:
|

amoroase

a

ale

e

Când primii fulgi de ninsoare începeau să cadă,

4

o mișcare neobişnuită se.producea în oraş. Lungi şi-—
uri de trăsuri staţ
. dimine
io
ţele
na
dinain
utea magaziilor de marşande.de modeși galantari. Lumea bună
își pregătea toalete, pentru balurile şi seratele ce se
anunțau şi care. înicepeau
de pe la Si. Dumitru şi ţiA
Meau până în postul mare,

“Toţi boerii.cu nume
de Dimit
le
rie, Nicolai, Şte- |

fan, Vasile, loan, etc., găseau .in zilele serbătoril
or
lor patronimice ocazia să dea baluri cari se anunțau
câte cu doua trei săptămâni înainte.In seara balulu
i,

Saloanele prezentau un aspect încântător.. Petrecerile
cari aveau loc cu aceasta ocaziune erau fără pereche
de. frumoase.
Pe
Da
Cum

„Şi
ce

se petrecea

Ia Iaşi.

laşii de.altă dată îşi aveau farmecul lor, Ceia

răpia mai mult privirea, era îrumuseţea fără seaman

a nobilelor patriciene de pe atunci. Un buchet de cel: |
puțin 40—50 de tinere femei, acoperite de mătas
e,
danteleşi diamante, cu sânurile. aibe, părul împletit
în flori şi diademe, abea atingeau pâmântul, sburând.
ca nişte siliide ușoare la brațul cavalerilor lor.

„ Revelioanele ..mai, cu - deosebire

luat nişte pro-

porții graudioase de te uimeau,

Câte .cu. două lună

la Paris, iar supeul

de

înainte,

multe din toaletele doamnelor

se pregătea

se

comandau.

-

bucatari aduşi

din străinătate, mai muit pentru formă, căci bucatarii
din ţară dadeau .pe atunci. prime de întrecere tuturor
maiştrilor în arta culinară din orice parte a lumei
.
Liquerurile şi şampania curgeau în valuri, băuturi fine

de o, calitate așa de superioară, în cât trece în dolegendei..Pe la . sfârşitul mesei, .boerii tineri:
puneau “lautari să le cânte romanțele de modă și
meniul

cântăreții erau răsplătiți fiecare câte cu un păhar umplu
t
Cu aur—galbeni, lire turcești și poli—pe care cavale
rii
mai cu samă îi aruncau. în fiecare pahar hărazit lău-—

.

.

N

.
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tarilor. Apoi începea cotilionul format din 60—70

rechi, iar decoraţiile -erau

„artistice adnse

anume

nişte: adevărate

din Paris. Dansul

la ziua albă, care venea cu

pe--

surprize:

ținea. până:

brobodul ei de

tristeţa.

„să învălue inimile ce-și sruse multe lucruri dulci în.
„Clipa unei fericiri, trecută atât de repede.Și ce deo„sebire între ce a fostşi ce este,. Se dau baluri şi
astăzi—este vorba de anul 1900—serate şi chiar revelioane, dar cu cotizaţii sau cu 5 franci intrarea ; în:
„saloane şi cu fracuri închiriate,cu cavaleride primire
7
cari se cred datori sâ-și ofere braţui lor, la “intrare,
„doamnelor pe care nule cunosc, cu bufet unde trebue
să piateşti cel puţin 50 banio orșadă sau o limonadă.
„Când se deschidea stagiunea teatrală, serile de
spectacoi rivalizau .cu cele mai plăcute petreceri,-Tot
ce lașii aveau mai elegant îşi dădea întâlnire în serile:
de reprezentații la teatru, situat atunci pe locul unde:
se afiă astăzi Universitatea. Mai toată lumea bună.
a Iaşilor era abonata și puţinele. loje de benuar .bel„ etage ce rămăseseră. neabonale, erau luate cu asalt.”
„Trupa română se compunea din artişti de elită : -Pascali, Luchian, Bălănescu etc., apoi d-nele Pascali,
Luchian,

Ana

Popescu,

cari atrăgeau

totdeauna

un

public care'şi disputau locurile câte cu doua trei zile:
|
înainte de reprezentaţie.
La operă. lumea venea ade„Seaori în gală: barbaţii
în rac, iar doamnele cari
garnisau lojile, alcătuiau.un buchet rapitor de eleganţă și frumuseţă. Beneficiile artiștilor erau adevărate: sărbători teatrale; Afluenţa extraordinară_a publicului:
ales -și întrecerea
lui de a face 'ca beneticiantul şi
beneficianta să realizeze un câştig de bani cât mai
„ însemnat, făcea”pe artiști să . considere seara» bene-

ficiului ca un mare eveniment. Pe atunci nu se întreba.

la cassă dacă biletul de stal se poate obţine cu jumâtate de preţ şi nici publicul nu -aștepta să fie:
solicitat prin cafenele sau prin: Sala -paşilor perduţi
- din. palatul de justiţie, ca să cumpere un bilet.-Buie-—

turile la teatru erau disputate

de samă,

de

cofetarii

cei mai:

pe preţuri exorbitaălite : nu era lojă care să

.

p
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“Du cumpere un cornet de bomboane de ce]
puțin un
irmilic— cam: patru franci şi jumătate—așa
încât an-.
treprenorul, bufetului făcea un dever de 59—6
0 gal-

“beni pe seară, In carnaval, se dădeau baluri:
te,
ce se frequentau de lumea cea mai aleasă. masca
Ele
erau
şi focar

ul unor nenumărate aventuri plăcute şi
în“cântătoarece alcătuiau subiectul multor
-discuțiuni
“şi preocupaţiuni pe tot postul mare.
N

„-* În iarna

anului. carnavalul

a fost

foarte

Zg0:N0tos. Balurile, soarelele, picnicurile și balurile
mascate,
își dăduseră mânilesă înlânțuiască socie
tatea Iaşului
într'o serie neîntreruptă de petreceri, unele
mai splen“dide decât altele; La un bal, tot ce orașu
l avea ca
eieganţă, frumuseţe şi distincţiune, îşi dădu
se întâlnire. Lojile sclipeau de gâturi goale orna
te cu diamante şi sala gemea de. fracuri şi costu
murile cele
mai iuxoase. Pe lal noaptea, lumea mare
a Iaşului,
eta <au grand completez, şi după rei sfert
uri'de oră
mișcarea de prin loje și sală era deja neobi
șnuit de
intensă.
Un domn costumat în postilion 18-me siăcle,
cu un biciu în mână, împărțea scrisori
francate și
Stampilate la poștă, pe adresa doamnelo
r și bărbațilorcu vază din societatea înaltă, Fiecare
din
Tăvașe conţinea întrun: stil delicat desvâălire aceste
a unui
secret aparținând adresantului sau „adresante
i, care,
la" citirea conţinutului se impresion
- atât
a de tare în
cât fără să vroiască lasa ca figura să-i
tradeze starea
“sufletească. Balul era în plină revoluție. Doam
nele
“Şi domnișoarele implorau bărbaţiişi rudele
lor să afle
“numai decât cine-i fantasticul şi atot ştiut
orul pos„tilion, care se facuse deja nevăzut:
Un va ct. vient
gene
sera
produ
lce în sală şi prin loje
“turora nu înceta decât cu apariiia uneiși emoția tunoi măşti
care prin curiositatea ce aţâţa, facuse
lumea să uite,
„un moment
postilionul.

-

a

Era un magician acoperitcu un somptuos
costum
“de circumstanţă ; el prezicea, observând
palmele doam-.
nelorşi cavalerilor, desnodământul avent
urilor între:
«prinse.de persoanele în chestiune şi
prognosticurila

»

-
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sale atingeau atât de direct şi de sigur ilusiile, în.
cât curiositatea tuturora fu aţâţată și mai mult de.
cum 0 aţâţase postilionul. Intr'o clipă toată lumea.
nu urmărea decât un singur. lucru: să afle cu oricepreț

cine

e magicianul,

care,

de

sub

ochii

tuturora, ..

se făcuse şi el nevăzut și intrase ca în pământ. Peste
altă jumătate oră, apare un călugăr, abea târându-se..:
de bâtrâneţă, cu o carte mică în mână şi oferindu-se - -

a procura

ori cărei

va întâmpla

dame,

mijlocul

de

cu dorinţele sau speranţele

de” pildă doamnei.— «Ştiu bună

a afla ce

se:

ei. Se adresa.

doamnă, -zicea

cu o:

voce tremurândă călugărul că, vreți să ştiţi, ce raspuns 0 să căpătațila ravaşul d-voastră de eri seara.,...
scris pe. hârtie” roză, legat cu cordeluţă și trimes în

secret

la adresă, prin camerista d-voastră.

Deschideţi.

cartea aceasta și o să aveţi răspunsul».
"Doamna deschidea cartea, faţa ei se îngălbenea: -

căci citea

ia fila

deschisă

lucruri cari se

potriveau.:

întocmai cu scrisoarea. Şi călugărul proceda aşa cu..
toți şi cu toale persoanele mai de samă din bal. De:
asta dată, curiosițatea publică se transformâ întrun:
tel de panică şi pâna ce lumea să se desmeticească,
călugărul dispărea din bal. Or, postilionul, magicianul:
și călugărul erau una şi aceiași persoană, un tânăr. de elită din societatea Iaşilor, |
Sa

IN 1900,

|

N

e

Vara

la laşi.

“Sesonul de vară era.odinioară aşteptat de lumea...

aşilor, cu o dorinţă și o nerăbdare ce contrastează ..
puternic cu ceia ce era considerat acest seson. Vara.
aducea în laşi o mișcare destul. de vie. Lumea. comerțului îşi reimprospăta
- maria, pleca în străinătate
entru comenzi, nu cu poliți multe—ca în 1900, ca..

i astăzi

încă—ci,

cu

aur în- buzunar Și acest

uat din ţară de la negustorii.de bani
almele de satisfacție
că fac afaceri,

aur era

care'şi frecau..
|

“Poporul. de jos năvălea duminicile și.sărbătorile,.

e la grădini, scrânciobeşi pe

la

vii. Birjarii, crăş-- -

2110.

-

|
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“marii”și lăutarii, câştigau. în - zilel
e de vară parale.
“multe, iar fiicele: Poporului așteptau
Duminica sau
“Sărbătorile
cu o vie plăcere, fiindca impresii
le cu
„care se: întorceau acasă le 'hrănea
mintea pentru o

Saptâmână,

o.

”

-. Boerii şi lumea: avută,

nu ca

azi și ca

acum

plecau

10—15

-

pe la

ani când

Ei

moșii,

dar

te Suiai în
tren, cu jumătate de pui” fript, învăl
it într'o gazetă
:Şi câte_ va
chifle în sacul de 'călătorie, spre a
te opri.
„a
cea întăi staţie mai apropiată de moşi
e
şi
de acolo.
sâ pleci până acasă
pe .jos. Plecarea la moşie a boe:milor pe atunci era o adevărată
expediţie. Mai întăi,
„_*%eheau două

hărăbali de la țară,

cu

un car şi.o că-,
ruță. cu un cal, cu doua săptămâni
înai
nte de ziua
“fixută pentru'plecare şi încârcau
lucrurile pentru com-. plectarea mobilierului
„__

- necesar

Mese

pe. rotițe

mari de

stat

la masă,

vieții de. toate zilele.
jâlțuri

legănătoare,

şi de birou, “piane lungi cu coadă,

“Scaune în număr mai mare,

banci de

covoare, .

grădină,

mindire, saltele, perini uenumarate, gav
anoase cu dulceţi,
„zeci,de oci de cafea, zahâr, grisă,
macaroane, măs- .
line, icre, damigene cu „untdelem
n,
fin de. Provence, :
“se Încârcau în harabale şi:se trimiteau
inainte la ţară
“cu cămărăşița şi feciorui din casă,
cari plecau în că„Tuţă odată cu lucrurile, spre a pre
găti tot confortul”
„pentru sosirea stăpânilor,

-

aa

Boerul cu familia sa, nepoţii şi
nepoțelele, porneau. în. trei sau patru: trăsuri, com
puse de obicei din.

0 cupea, un landou şi: un. faeton,
trase câte cu patru.
-cai, dintre -cari, cel: din mijioc purt
a clopot 'la gât.

Sca

tulcelde
e din dosul fiecarei trăsuri erau pline
cu provizii de bomboane, parfumuri
şi medicamente. *
uşoare proprii indispoziţiilor de: Vară
, iar în urma :
trăsurei, venea o: căruță țârânească
trasă de trei cai
mici şi plină cu valizele În care.se.
ailă- lengeria. . -

Drumul până la ţară, ce dura apro
treagă, căci: popasurile: pe la hanurile ape o zi înmari de: pe
*-50şslele principale.
erâu

lungi,

constituia: un fel

de
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partidă

-

de plăcere,

-seala călătoriei.

a

care făcea să nu

a

se simtă

,

Lil

0bo-

Se

_
Ajunse la ţară, familiile boereşti treceau vremea:
verii în modul cel mai încântător. Viaţa acolo era un.
vis feeric și timpul reîntoarcereila lași, sosea mai

"repede decâtse putea crede.

„O ieşâncăIa Paris

O. tânără ieşană, d-ra Ortansa Lupaşcu, fiica maio-

rului Lupaşcu se afla la Paris. Intruna din zile, după
o lungă plimbare pe străzile marelui oraș, d-ra intră.
“impreună cu persoanele cari.o întovărășeau, în un
“restaurant, unde ocupă o masă. Un “obişnuit al lo“calului, rădică ochii la zgomotul intrărei:și rămase
;uimit, D: Jean Eduard Leon Paquier, un parisian pur
sang, nu-şi lua
. ochii de la: compatrioata: noastra.
«D-ra Lupaşcu părăsi peste puțin restaurantul,
făra

a. şti că înfăţişarea ei dăduse le coup de foudre
„locuitor al fermecătorului Paris. Trecură luni. unui
Dar
“în zadar soarele apărea şi trecea dupa lungile zile
de iarnă

şi
liniştea. In
“spre orient,
mină, chiar

de vară, căci d.
Paquier nu-şi
găsea |
sfârşit părasind Parisul, d. Paguier veni
în spre locul de unde izvorea orice lu-.
acea a ochilor frumoşi. Rezultatul călă-

toriei l-a consfințit

într'o

Badareu, pe atunci primar,

„depărtate

bună zi la-laşi, 6. A.A,
care uni

mânile” atât de

şi totuşi menite a sta una din alta,
a
|
__- Efemere

Efeinere: A bea, bere. D. A. C. Cuza: a
toastat
“CU un pahar-de apa în .mânaă, (Ziarele).
.:
De ceiebrul Damaschin. :
Ştie verbul a bea,..'vin,
Satiristul ce-i. înțeapă
Ştie verbul 'a bea... apă.
|
a
us
Mitropolitul Iosit,
In Iulie 1900 are: loc serbarea, religioasă
CU 'Oca-:.

ziuuea celeide a 25 aniversarăa instalarii
mitropo-.,
-

-
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litului losif Naniescu -pe, scaunul mitropolitan moldovean. laşii au avut până atunci timp de 25 de ani:
fară întrerupere pe acelaş mitropolit, pe blândui mi-tropolit losii, fapt foarte rar, căci în. afară de mitr0politul Veniamin, nici un alt prelat n'a avut această.
fericire să stea la înaltul său post neclintit, o vreme
atât de îndelungată. Multe s'au datorit acestui Mi.
tropolit şi catearala admirată, din Mitropolia în ruină.
şi ridicarea nivelului moral al eparhiei sale, căci se
ocupa numai cu cele sufleteşti şi. religioase — cele:
pământeşti lăsându-le în competenţa celor în drept...
sfert

Un

tropolitan
Crist,

cu

bine

și mai

acest

vrednic

misiunea

pe

de veac

pastor,
pământ

a cinstit tronul mi-.

tipul:

urmașului

lui.

mila Şi cu-

să împartă

vântul de mântuire sufletească la toți cei ne voeşi de:
vorbă, de sprijin, la toţi cei lipsiţi de bunurile vieţei
De

serbătorile

Crăciunului.

De serbătorile Crăciunului, țăranii jucau şi dansatt.
de învârteau' pământul. Flăcăii şi fecioarele, cu flori
ia pălărie ori în păr şi cu flori la brâu, jucau îm-preună hora, apoi bătuta și brâuleţul, bătând sprinten
şi cadenfat pământul. Scârţăitul unei vioare, sbăr-năitul unei cobze:ori sunetul unui flaut, cimpoi sat.

„bucium, acompaniau jocul. Uri îlăcău strigând în răs-:
timpuri înflăcărat cum bună oară în cunoscutul joc=
Florica

i
-

din

căluşi :

Trei la stânga binişor
“Hop! ş'aşa!
Două?n dreapta incetişor ;
Hop! ş'aşa!
"Şi înainte,
Și'napoi,
C'aşa merge pe la noi !

-

“lar la jocurile din mahala, căte un mitocan strigă,...
chiuind groaznic şi bătând -cu cismele pe scândurile:

crâșmei:

+
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Aşa joacă
Când
Când

tinerii

înfloresc vişinii«
se coc seminţele !

lar țăranul de la țară pe limba sa îi zicea:
Crape- mi sura opincuţă !
Să huiască "nfund pământul !
Toate

aceste. cântece,

aduceau

aminte

rințele şi vitejiile străbunilor și păstrau
tradiţiunile şi. legendele vechi.

de

sufe= --

cu slințenie
|
Francmmasonii.

|

Și în orașul nostru viețuiau aşa zişii francmasoni.
Dispărută pentru un moment, fracmasoneria şi'a făcut
“din nou apariţia, prin propaganda ce 0 întreținea. Și
"de când dăinuia! Incepută în timpul lui Constantin
Mavrocordat pe la prima jumătate a secolului al
XVIl-lea, de câtre un italian Cara, secretarul Dornului, au început a se iniţia câțiva boeri, cari la rân- |
dul lor inițiară pe Domn. Ca una din urmarile importante, adepţii: ei au dat

naştere

mișcării

naţionale de

la 1848. In 1859,-cu- ocazia unirei: Principatelor, sa
născut Loja Steaua „Dunării, care în 1865 se disolvă,
din cauză că localul ei care era în-dosul teatrului
arsese, iar arhivele au .fost distruse de flăcări. In 1881
se constitui supremul consiliu de 33. Erau 25 loji 10mâne, răspândite în diferite oraşe.
.
Unul. din cei mai fervenţi adepți din lași: frahcmasoni era ŞI. maiorul Jppa..
:
.

a

_O vorbăa lui P. P, Carp,

Era în timpul fuziunei conservatorilor. De la laşi
unde a sosit pentru o oră, P.:P. Carp a plecat la :
Vaslui, însoțit de Sandu Răşcanu, D.. Vidrașcu, T.:
Pogor. și

alţii.

Pe

peron

zări.o

mare

mulţime. de lu-

me, care îl aştepta. Atunci, cu zâmbetiii cunoscut
P. P. Carp. şopti: —<Văd că Vasluiul e bine popu-
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lat acuma.». Il aşteptau și mai mulţi ziarişti. Buna
sa” disposiţie s'a arătat şi pe socoteala gazetarilor.
Aşa, un servitor intrebându'l unda să aşeze mormanul de ziare, ce-i sosiră, Carp răspunse: — «La coş».
Vara

la Iaşi.

- Cei ce nu plecau 'din Iași, în vacanțele mari, se
„mulțumsau cu simple excursiuni prin împrejurimele
orașului: Rivalet, Vâlea Adâncă, Libertatea, etc. Locul

de

onoare

însă în

cadrul

acestor

excursiuni

îl

ocupau Unghenii. A mzrga-într'o Dumineca la Ungheni era pentru cele mai multe familii burgheze ceva
cu mult mai, însemnat de cât o simplă raită, prin
localităţile marginașe. Şi călătoria cu drumul de fier
și pregătirile erau un eveniment important.
|
Omul îşi lua "consoarta şi copii, îi aşeza în vagonul de clasa III, cucoana ținând copilul de țăţa, iar
domnul având pe genunchii săi un chiup mare
de
sticlă cu' castraveți muraţi, pe lângă un cogemite
panier cu de ale mâncărei.
|
Mihail Săvescu,

Moare

la lași,

—

t
Pe a
a t

d-rul în filosofie Mihail Savescu

în vrâstă numai de 27 de ani. inzestrat cu 0 mare
putere de muiică, de o inteligenţă pătrunzătoare şi.

de o. energie remarcabilă, dânsul nu șia putut limita

ambiţiunile
plecă

numai

la modestul

în Franţa şi Germania,

titlu de licențiat,

urmând

ci

la Berlin cursu-

rile lui E. Du Bois Raymond, Paulsen, etc. iar apoi
la Lipsca, unde făcu studii temeinice sub profesorii
Wundt Hering, Flecheig, etc. Obţinu magna cum laude
titlul de doctor, în urma lucrării sale «Die gefuhls-

lehre in der neuesten franzosichen

Psychologie».de-

dicată lui Wundt, care şi exclamă într?o zi, pe când
se aflau amândoi. în laborator, auzind. pe Savescu:

tuși
: — «Oh,
nddas

ist fata
Era în l!
floarea

vrastei..

" g
Costa
che ,
Negruzzi.
l

Intelectualii ieşeni nu Pau uitat pe acel ce a îost
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Negruzzi.

la iveală,

Cu

cum

ocaziunea aceasta s'a dat a-

Costache

Negruzzi

a cunoscut

pe autorul lui Boris Godunoi, pe marele Puşkin. «Ştiţi
“că în anul 1821, povesteşte el singur, a isbucnit revoluția Greciei şi că işi avea începutul la laşi. Pre- |

"Cum

în toate

revoluțiile” asemenea

și în aceasta Sau

“făcut mai multe excese, căci totdeauna printre pa“trioți se vârau oameni de acei cari câutau a se f04osi de orice tulburare. După alungarea eteriştilor la
Drăâgaşani şi la Sculeni, toate căpeteniile ce erau mai

-de

omenie

fugind

care încotro,

ţările nostre rămaseră

“în prada berbanţilor. Iaşul se pustii. Orăşenii bejeniră
în tucovina şi Basarabia, unde gasiră asil. Tatal meu
„cu mine, după ce am petrecut iarna în ţinutul Hoti“nului, în vara anului 1822, ne-am dus la Chișinău,

ca să ne întâlnim “u, rude, prieteni, cnnoscuţi, refu“giaţi ca şi noi. Era curios a vedea cineva atunci

“capitala Basarabiei atât de tăcută şi deșartă,„cât se
făcuse de vie şi sgomotoasă. Plină de o lume de oa:meni

cari trăiau

de

azi

pe

mâni,

cari

nu știau. de se

"vor mai înturna pe la vetrele lor, acești oameni, mul“țumiți că și'au scăpat zilele, se deprinseseră cu ideia
“că n'o să mai găsească în urmă de cât cenuşă, şi
„ne având ce face alta, hotărâră a amorţi suferința
«prin veselă petrecere, care cel puţin îi făcea să uite
“nenorocirea
De aceia,
. nu vedeai alta de cât plimbări,
“musici, mese, intrigi amoroase.
,
In toată însă această societate de emigraţi şi de
-

localnici, două

persoane

numai

îmi făcură o intipărire

meștearsă. Acestea erau: un tânăr de 0 statura mij-iocie, purtând un fes pe capși o jună înaltă, învă„dită întrun șal negru, pe cari îi întâlniam în toate
zilele la grădină. Aflai că junele cu fesul era poetul
Al. Pușkin, acest Byron al Rusiei, ce avuun sfârşit
„atât de tragic, iar tânăra cu şalul (pe care toţio nu„meau Greaca. cea frumoasă) o curtezană. emigrată
„de la laşi, numită Calipso. Calipso umbla tot sin-

gură.

Numai

da grădină, 7

Puşkin o întovărășea când

o

|

„.

o

E

întâlnea
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Cum

vorbeau

ei (căci Calipso nuw'scriia de cât:

grecește și românește, limbipe cari Pușkin nu le înşelegea),nu .ştiu. Se vede că cei 22 ani ai poetului.

şi 18 ani ai curtezanei n'aveau trebuinţă de mult în--"
„ țeles. Pușkin mă iubeaşi găsea plăcere a'mi îndrepta,
greşelile ce făceam vorbind: cu el franțuzește. Câte:
odată -şedea și ne asculta ore întregi, pe mine şi pe:
Calipso vorbind grecește ; apoi începea a'mi.recita:
niscai versuri de ale: lui, pe care mi le traducea.: |
“Dar după olună m'am -înturnat în Moldova, fără.
să mai văz pe Puşkin și fără să mai aud de Greaca.

cea frumoasă.

Câte odată însă, când citeam poesiile:

marelui poet rus, și mai ales «<şalul-negru», aceste:
„Versuri ce 'sunt.un poem întreg, făcute înadins pen-tru

acea

tânără,

îmi aduceam

aminte

de acea femeie:

_cu

Chip îngeresc şi doream să știu ce se făcuse.
“Intro seară a lunei Noembrie 1824, la poarta:
M-rei-Neamţu ajunse un june, care cerea voie să intre, Hainele sale erau străbătute de apă și el semă-.

na

sdrobit

de osteneală.

Portarul
când

după

îl primi

şi îl găzdui

până

a doua

zi,.

cererea sa, îl conduse dinaintea stareţului...

El arătă că fiind un tânăr străin şi orfan, voește a:
se călugări. Starețul îl răndui spre ascultare la un.
bătrân sihastru ce locuia afară din monastire un mun=te, unde el petrecu trei ani în cea mai mare cucer-— a

nicie și umilință. Intr'o dimineață chemând

sihastrul”

pe ucenicul din chilioara de alături .şi neavând râăspus, se duse ca să vadă ce face, dar îl găsi dormind de somnul cel veşnic. Când erau să”! îngroapese găsi pe. pieptul lui o hârtie, în care scriia acestea:
«Greşit-am Doamne ! Păcătuitam Doamne şi nu sunt
vrednic a mă uita la cer, dar covârșască îndurârta
„Ta mulţimea făr“ de legele mele. Doamne milueşte. și iartă pe păcâtoasa Calipso! Tigya Grecei cele frumoase

am

văzut'o

în catacombele mănăstirei».
Moralescu.

Un' tip prea cunoscut al Iașului, care tocmai prin

TAŞIL DE ODINIOARĂ

a

MT.

“simplicitatea sa atrăgea. atențiunea şi mila tuturora,
era... Moralescu, originalul vegetarian și maniac reli- gios, poreclit şi Mitiţă-Lăptiţă, Câte zile vesele n'a
:procurat: dânsul ieşenilor, prin năzdrăvăniile sale po“lilico-religioase-igienice, prin prostiile sale nevinovate, rostite grav în cadența și ritmul versului? .

Când la laşi, când la

M-rea Neamţ, Moralescu

“era acelaş. “Trâia liniștit în chilioara tăcută a unui
“călugăr din M-rea Neamţ, psalmodiind cu glas lără„gânat și plângător versete din cărţile de rugăciuni,
scriind versuri. ultra-igienice, ori pregătindu-și câte
un discurs,
cât mai elegant, pentru a îndupleca pe
iiconomul

nu

mânca

mănăstirei

de cât

“cu 0 adorație

să-i

dea

lapte

și

lăptării și verdeţuri.

deosebită. In

odăița

brânză,

lubea

.

căci

-

florile,

sa era “o foto-

:grafie cabinet, în care era reprezentat călare pe un
_
cal pag, purtând pe cap un potcap, într'o mână cu
"0 cruce, iar în celaltă cu o sabie. Povestea tuturora
care-l vizitau, că în 1888,:cu prilejul răscoalelor, a
mers așa călare prin sate, spunând ţăranilor să se
ridice .cu mic, cu mare şi să ceară sfântului Țar, să-i --:
iea sub aripa 'sa protectoare. A fost arestat pe când
făcea propaganda aceasta. S'a găsit la dânsul '800
lei in carboave rusești în aur,
Intr'o

seară,

pe

când

se afla la

M-rea

Neamţ,

s'a suit într'o clopotiiiță şi împreună cu câțiva băeţi
de. țărani pe care i-a plătit, s'a pus la tras clopotele, de s'au sculat toți din: mânăstire crezând căi
foc,

Altă

dată,

s'a

îmbrăcat

călugăreşte,

s'a

suit

într'o trăsură cu patru cai şi s'a dus'la M-rea Orăiţa,
“unde s'a dat drept Episcopul de Roman, cerând căAugărilor, ca până a :doua zi toți să fie tunși și
Dărbieriţi.

mată

„Dar... obosit, trudit şi. amărât

de viaţa zbuciu-

și fara rost, hotărâ să-şi curme firul vieţei. La

„M-rea Tarcău unde se afla, se împrietenise cu un
biet «frate», un nenorocit de cepeleag şi şchiop, care
trăiaşi el pe lângă călugări. Moralescu cea făcut
„ce a dres, a isbutit să convingă pe bietul frate, ca
_

|
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trebue

să-l ajute la: răstignire.. Aprinsu în chilie:

Ssmirnă “şi tămâe și două lumini de lumânări, se așeză:
pe un pat de iemn, înțins cu faţa în sus, «Fratele».
plângea cu hohot, spunând că nu-i în stare sa-i bata
tocmai el: piroanele în mâni şi. în picioare. Moralescu.:
palid, crezând că „pentru. moment a convins pe «<fra-tele»,

i-a întins

un' ciocan

ca să-şi

înceapă

operaţia,

«Fratele» a repezit ciocanul şi făcându- -Și cruce, a.
rupt-o la îugă, ţipând cât îi lua gura că Moralescir:
se rastigneşte. Călugării mănăstirei dând navala în
chilia lui Moralescu, lau găsit tremurând; palid la:
faţă, întins pe pat ca răstignit, iar la căpătăi cu
* roanele pregătite. penţru proectata lui răstignire,

Calugării

i-au
i
tras o sfântă de

pi=-

chelfăneală.
-. Universitate a::

Fusese un moment vorba să se şiirbească din.
prestigiul Universităţii ieşene prin faptul că se. cerea:
să se suprime unele facultăţi. Cerea noul buget al
„. ministerului

instrucţiunii

ca tocmai

laşii să fie ioviţi.

laşii veşnic loviți, atunci ca şi . astăzi.
Pe atunci facultatea noastră de” drept număra:
291 studenţi, iar cea -de medicinâ 201 studenţi. Aceste două facultăţi erau amenințate să fie ştirbite,.
sub cuvânt că -n'ar îi prea deajuns de popula te. Dar,
nu numai
conomiile

Universitatea
ce trebuiau

ieșană* era amenințată de e-să se aducă
bugetului mi--

nisterului. Mai erau și alte instituțiuni ca: şcoala de
bele arte, Conservatorul de muzică, şcoula centrală:
de fete, institutul

de

chimie,

ctc,

-

Dacă nu se ridicau ieşeni ca A. D. Xenopol:
Stahi, lon Gâvănescul, Grigore şi Vasile Buţureanu,.
dr. G. Bogdan, Gh. Ghibanescu, dr. Hurmuzescu şi.
alţii, vai 'de laşi !
Şcoala

- Scoala centrală de fetei își serbează
versară de la înființarea sa,

centrală de fete.

a 66-a

ani--
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„Erape la 1834 curentul regenerării culturale a
„ţării. Regulamentul organic aduse schimbări mari în.
„fară, lărgise bazele statului şi la nevoi noi, la aşe-=:
zăminte noi, trebuiau oamâni noi şi imposibil de preSupus

că

putea

rămâne

străină

femeia

română.

Era -

pe atunci un om de muncă, Gheorghe Asachi, era
un Mitropolit, bun patriot și luminat, Veniamin Cos=
tachi,-era o eforie şcolară, care avea ca mădular pe

"vistiernicul

M.

Sturdza. Nu

se putea

ca boerul ajuns

domn, să nu urmărească dezvoltarea curentului consfinţit de Regulament: Chiar înaltele doamne din so-:
cietatea ieşană, crescute ori prin pensioanele Îrauceze ori de guvernori francezi, se arătau mişcate de .
curentul cultural şi s'a văzut pe doamna Safta M,
Sturdza, pe bătrâna Rosnovăniţa, pe soţia caimacanului T. Balş, luând protecţiunea culturei femeii române. In Noembrie 1864 şcoala centrală s'a deschis
cu clasa | primară, în casele din ograda Bărboiului
— unde a avut loc în ziua de 8 Octombrie a anului
trecut,

o atât

de inălțătoare

serbare—

dar

numărul

elevelor sporină, s'a cerut mutarea localului în casele
de la Sf. ilie, unde a: continuat mulți ani, iar de la
1850 s'a mutat în localul din Strada Muzelor până
în: 1892,
i
E cel mai vechi aşezământ de culturală a femeii
în Moldova şi când ne gândim că era tendinţa să
se

suprime

și aceasţă

școală,
leagnul unirei în inimă
ş

și simţire în cultura bărbatului

și a femeii !

Di

.

Foştii profesori ieşeni.

Universitatea noastră se înzestrează cu o bogată galerie, alcătuită din portretele foștilor profesuri ai Academiei Mihailene, ai școalei Vasiliene şi ai
tuturor îoştilor profesori ai Universităţii. Dar ca tot
ce era pentri:laşi, pâră şi-portretele aceste cu multă
greutate au îost găsite. Aşa, portretul duiosului profesor Iftimie Murgu, primul profesor de filosofie, a
fost găsit după

un preot

multă

cercetare

ungur din Seghedin,

și strădănuinţă,

la

într'un portret colectiv

_

al deputaţilor

__

Transilvaniei
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din anul 1868,

;

Un alt;

=
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portret interesant e al profesorului Alex. Costinescu,
tatăl lui. Emil Costinescu, fost. ministru de finanţe,
fost proiesor de matemăteci. și arhitectură la Aca-

demia Mihaileană (astăzi Liceul Naţional).
O: serată

la

Iaşi în 1895,

Aveau loc în ţimpul iernei serâte strălucite, cu
piese de teatru, cu dans și cu copioase oaspeţe, Peisoane din societatea ieșană jucau piese îranceze, ca
de pildă chapitre III, livre premier, un mic juvaer de
spirit: parizian, de o fineţa și de o gingăşie nespusă,
Piesa cuprindea trei peisonaşii. d-na Lucile de Mailly .
(d-na Elisa Ernest Vărnav), Octave Dubourg (Nicu

Voleniti) și Monsieur de Mailly (Eugen Donici). D-na

Vârnav .a fost o adevărată artistă în toată puterea
cuvântului; Nicu Volenti şi Eugen Donici (foşti con-silieri de curte) au fost perfecţi, cu 0 dicțiune limpede, cu o nuanțare subtilă. In lași impresiunea ge- nerală ă fost, că cu o asemenea trupă, un impresar
“ar putea” să facă încunţurul lumei. O altă piesă de
teatru «Le bouquet» a fost jucată de D. Bogonos,
Wodianer, fostul consul german la laşi, o d-ră Răşcanu, d-na Ghica Budeşti și alte persoane.
Cortina cade în mijlocul ovațiunilor entusiaste,
a aplauselor frenetice şi a numeroaselor buchete de
flori ce Sau oferit «artiştilor». Orchestra lui Kra us
da semnalul -valsului și balul începea, pentru a nu
se siârşi de cât în zorii zilei.
„_ Opoziția la laşi

_

Presa opoziționistă de pe atunci avea aerul că și
adeă de concentrarea conservatoare şi pe tema aceasta broda articole şi note de spirit, cari provocau
un haz: general.
lată un “specimen: «Marele circ venturia—lași,
în colţul stradelor Golia și Ştefan cel Mare. Deschiderea va avea loc irevocabil Joi în 6 Aprilie (1895);
Din bogatul și variatul program relevâm : 1) dresarea

ai
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“în libertate a bandei electorale compusă din 60—70
mâgăruşi de rasă proastă și din agenţii polițienești,
„prezentaţi de d. Leon Bogdan. 2) Omul cameleon
producțiune de elasticitate şi de partorce, aproape
-ne mai văzut până acum în lași, executat de d. A.
D. Holban. 3) Intrarea comică a clovnilor Abgar şi.

-Grigorovici.
“călarii

4) Bădărău,

în înaltă

şcoală

armasar de

de

călărie

rasă radicală,

de

vestitul

lancu

sau Costache ofițerul.
Ventura. 5) Catârul încăpăţinat
Se. va da un premiu vizitatorului care va avea cu-zajul şi tăria «de stomah sâ-l sărute în bot. 6) Ghiţă
Creţu,

mascur

de

engleză,

rasă

pură

şi adus

dresat

„direct din Vaslui. 7) Lascar Mascarachi, vestitul urs „al Carpaţilor, prezentat în libertate, fără botniţă de
“neuitatul paiaț Carp.
:
La fine alegerile generale, mare pantomimă isto.
. „zico. politică,

executată de toată

“sale şi artifiţii. Director

trupa, cu

D. Sturdza

focuri ben-

Scheia.
“Tot preotul Arioa

„Nu era săptămână ca părintele Arion să nu caute
„oile rătăcite şi să le aducă în staulul lui Hristos».
“Părintele şi'a luat în lași în serios misiunea delicată
de a trece pe evrei la creştinism. E cunoscut un
răspuns al său pe care l'a dat unui alt preot gelos de
„atâta activitate a părintelui Arion:
— «Ce caut cu?
" Caut oaia cea rătăcită să o aduc în staulul lui Hris“105, după înalta “misiune ce ne-a încredințat'o
mai
“mărele arhi-păstor Isus Hristos, căci, de câtva timp,
„poporul evreesc a clădit un mare număr de şcoli la

Jaşi, toate populate. și îngrijite și cum se face că .
bisericile noastre edificate de trei sau patru sute de
ani, cu averea secularizată de stat, să ajungă până.
ia ruinâ ?»
.
Ia
|
>»

O siluetă a d-lui

Georgel.

--Nu-l cunoaşteţi pe - Georgel

D. Georgel Mârzescu.

Mârzescu

în

1895:

drăguţul şi simpaticul

.
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student al facultăţii,de drept? Asta nu se poate,.
băiat nostim, în toate cercurile e bine primit și bine:
văzut. Văzându'! mergând pe stradă, delicat şi elegant în" mişcări, ți se pare -că-l vezi pe tatăl
său,
de la care a moştenit toate calităţile. Caracter
vioi
Şi expansiv, energic dar blând totodată. Nu i-a
fost
greu să fie ales secretarul unei societăți studențești,
câştigând simpatia chiar a acelora care nu-l cunosc:
personal. La întrunirile studenţeşti, făcea mare
sgomot,

râdica

incidente,

alta. De şi brunet,
brunetele...».

făcea

interpelări

una

contra regulei generale" adoră
|
|
:
DP

după

tot -:

ud

TŢugui

Lume

Tugui: tipul studentului îndrăzneţ din toate
punctele de vedere, aiât fizic cât şi moral.
Figura |.
sa e destul de interesantă, mai ales pentru cei
ce-l:
cunosc în deajuns. Umbla pe stradă cu un aer mândr
u:
cu 0 mână în şold şi cu-nasul în... vânt. In întru
ni-rile studenţeşti totdeauna ia cuvântul şi face gălăg
ie

imare.

„D-zeu

Provoacă
să

nu

râsul

te aibă

cu spiritele saie și ferească:

la stomah,

câ

nu-ţi

trebuie mai:

mult, nici purgativele lui Konya nu-ţi ajung
săspeli. Odata era om cu afaceri şi veșnic îl vedea tei în:
compania lui Zissu și Uşer Felț şi Dichter baiat
ul:
Umbla în haine roşe și cu jobenul țuguiat şi.
de aici
au început prietenii să-i strige: Țugui, Țugui
.
hiihai
a

Buznea:.
Sticla.

Moare Mihail Buznea, profesor de istorie la
Li„ceul Naţional, O minte sănătoasă, cu 0 judecată
din
cele mai înțelepte și nepărtinitoare, o inima
caldă şi:
pornită spre fapte mâreţe şi generoasr, 0
iubire a„ dâncă și nefățărită de patrie, iată ce era Mihail
Buz-:
nea, Aj'ea o dulceaţă şi un farmec atrăgător
şi ne-

întrecut în vorbire, Ca și Conta, Lambrior,

alţii

lumea

dispariția

sa a lăsat

dăscălească.

un

g0l,

-

un

Pastia şi:

mare
NE

a
Y

gol

în:
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“ Mutide la Hala de Bere..

Cine -nw'și amintește de mutul de la Hala de Bere,

mutul care se strecura printre mesele berăriei, cu:
„ Hori, cu ţigări şi cu milă pe care o provoca, pentru:

ca să i se dea un bacşiş? Crescut aşa cum ar crește:
un

copac

stingher

pe

malul” unei ape,

el a răsărit

deodată, cu teancul de ziare subsuoarâ sau şterpelite: din cine știe ce grădină. Şi mutul acesta ştia multe:
secrețe, Vânzător de ziare şi florar, el avea timpul

*

necesar

pentru

era desiul'de

a purta

un

bilețel la. vre'o

apreciat, prezenţa sa

duduie

neinspirând

şi

nici:

0 ieamă, pentru că mutul era mut, din gura sa nu
scâpa nici o vorbă Şi, într'o bună zi, mutula dispărut.

Sângele sau a curs pe mesele sălei de autopsie.
extravagant la făcut -să bea 0 sticlă. întreagă
coniac și la dat gata. Și în primăvara care a
venit, străzile Iaşilor paşnici de atunci, în zadar
mai așteptat apariţia mutului cu tablaua de Flori,

toporaşi și lăcrămioare. :

Un.
de:
mai:
au
cu:

i

|

Presa-fă Iași...

Presa la laşi acum 25—27 ani nu prea avea tiraj.
mate zilnic. «Jurnalul» avea un tiraj la început de
800 de foi, cu aboraţi cu tot şi se vindea cu [0 bani.
«Evenimentul» ziar independent pe atunci, ocupa un:
imobil cu o chirie anuală de 4000 lei. Tipogratia era.
compusă

din vechea

tipografie

Balasan

şi din

tipo-

gratia Gheorghiu. Litera a fost reinoită din turnătoria:
Cucu şi din fabrica pe acţiuni din Ofienbacti pe Main.
Personalul tipografiei se compunea “din 28 lucrători,
salariile lor variind între '130 şi 60 lei pe lună. Bu-:
getul personalului tipografiei era de 1865 lei: lunar.

Bugetul redacției eea de 3750 lei lunar. lată cum se:

repartiza bugetul de cheltueli lunare de pe atunci al.
„Ziarului : chiria 350 lei, tipografia. 1865 lei, hârtia 1614
lei, telegrame şi corespondenţi.600 lei, poșta pentru
abonaţi 312 lei,
lei, diverse 300.

pe lânga

acea

redacţia 3250 lei, administrația. 650:
Total 8941 lei. Ce e:suima această,.

de astăzi, peste măsură „de
!

ridicată.

AA

|
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“și grea de suportat! Totuşi pe atunci ziarul se vindea
bine, vânzarea variind în oraş între 120—150 lei pe
“zi, iăr în provincie între 50—70 lei pe zi. Lunar, vân-

zarea în ţara a ziarului, cu abonaţi se ridica la sumă

„de 5500 lei, reclamale şi inserțiile dadeau o mie de
“lei, iar anunciurile peste 2000 lei. Un vânzător. care
„desfăcea 100 numere de ziar, avea drept la doi bani
zabat de ziar, dacă nu vindea atătea foi, primea
numai un ban jumătate. Unii. vindeau peste 200 foi pe
“seară, câştigând astfel 4 lei zilnic, pe atunci sumă
destul de importantă.
|
a
„Erau aproape 40 vânzători de ziare, formaţi din
băieți, care ziua urmau la şcoală și astiel îşi agonisau mijloace de existenţa.
|
"Inceput -modest în Februarie 1893 de d. Albert
-Honigman, sub inspirația Şi Scutul mai multor libe=

rali din laşi, între cari Vasile Gheorghian, fostul-pre-

ifect de judeţ,

care a şi scris cel dintăi articolîn ziua

-aparițiunei, ziarul a trecut după două luni de zile sub
o

-altă direcţie, căci

Albert Honigman
sacii

fusese expulsat.
Străzile

Iaşilor.

O boală vechea Iaşilor. Atunci ca și astăzi, ches-

tiunea reparărei și pavărei străzilor se resolva rău.
Era acelaș sistem al serielor, adecă se făcea câte o
“stradă şi până să se procedeze la pâvarea altei străzi
cele dintăi erau deja într'o stare impracticabila. Se fereau par'că toţi edilii la lucrări în mare, adecă la
pavarea în acelaş timp a unui număr însemnat de
“străzi, cari reclamau urgenţă. |
Sa
|
Pentru întreţinerea străzilor şi facerea de noi
“străzi, se afla trecut în buget suma de 160.000 lei.
Ce ajungea această sumă? De aici, fel de fel
de
„Propuneri, cari însă până la sfărșit nu dadeau nici
„ “An rezultat bun, iar străzile rămâneau tot nereparâte.
aa

Aa

Bele-Arte.

Are loc un mare banchet dat de îoștiii elevi ai.

“Şcoalei de Bele-Arte,

în onoarea fostului director şi
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profesor al școalei Gh. B. Panaiteanu, iniţiatorul in-.
ființărei în 1860 a Pinacotecei și şcoalei de Bele-Artedin laşi. Panaiteanu poseda o scrisoare
de la Costache Negri pentru vinderea a 40 tablouri pentru.

școala

de

Bele-Arte

şi o scrisoare

din partea

lui:

Mihai Cogălniceanu către ministrul de atunci al ŞCOa--

lelor,

pentru Cumpărarea

acelor

tablouri. Aceste scri:-

sori îşi aveau-şi au şi astăzi deosebita lor importanţă. ..

Huberman

la laşi. _

Vine Huberman la laşi, copilul genial Huberman, .
produce un entusiasm de nedescris. “Toată lumea,..

care

adunată în număr mare la teatru;în picioare, bătrâni
femei şi tineri îngrămădiţi în mijlocul sălei, saluta şi.
aclama pe copilul artist. De dânsul se povestea că.
într'o zi

executând

un

concertal lui Brahms,

com--

positorul însuşi se convinse cât e de îrumos concer-tul său, dar mai ales cât pare de simplu şi. uşor,.
executat de Huberm
— an.
Maistre, îi zise Huberman.
scrie o fantezie pentru mine. — N'am atâta fantasie.:
cât meriţi, răspunse maistrul.- Primele lecţiuni de vioară le-a primit de la un artist.al operei din Var"Şovia, care a şi sfătuit pe: Huberman-tatăl de aşi
„duce copilul la Viena, la maistrul Ioachim, Acesta,
după

două

lecţiuni,

făcând cel dintăi

a

renunțat

de a mai

fenomen, un geniu. Primul concert îl dădu

" Imparatului
cadou
in

o

Frantz

vioară

valoare

continua,.

constatarea că înaintea sa are un
loset,

care

Stradivarius

de 20.000 florini.

în prezența.

entusiasmat,îi făcu

din muzeul

din Viena,.
E

)

Corul metropolitan.
O
PONLaTI,

Vestitul

cor. metropolitan

artistic în Palatul

din laşi dă un festival

Ateneului Român din. Capitală,

A

produs. un. efect uimitor execuţia Horei lui Raţiu. Regele Carol. şi Regina Elisabeţa aplaudau frenetic, iar.
când corul a exec
:« ut
Deşteaat
ptă-te Române», sala...
era în picioare și Ateneul parcă:se năruia. Gavril Mu-=zicescu: a fost: cheșimat
salutat de. mai multe ori...
pe

pă

LS II

E
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Vasile.

Purlă.

Vasile Burlă, Burlă fostul director şi protesor de
grecească de la Liceul Naţional, greoiul şi capriciosul Vasile Burlă. Era una din cele mai cunoscute
-iiguri din lași, una dia cele mai caracteristice figuri,
popular şi- bun la sufiet. Cine totuși n'a tremurat în.
“faţa colosului, cu frica în suilet şi cu exerciţiile lui
„Zoita în mână ? Şi cine nu cunoștea basul profund
ironic şi amenințator
“Şi rostea fraza a-

: —.c<Ei

demnule,

treci la loc»;

ceasta răzând, - tre-.
murându-şi genunChiul stâng, potrivindu-și ochelarii în- !
nas şi muind creiomul. Nalt, uriaş spă„os,

abia

răsuflând,

:

Gu ceaia asudată, cu +
pasul
enorni când |:
“intra

în

clasă,

ire-|

-mura zidul şi. băn„cile se mişcau la apariția lui. Băieţii se
„-uitau

dacă

e dispus

“Sau. mohorât şi no“teie se știau dinainte,
“Era. tipul omului
cu toane. Când eră
_<indispus» catalogul
se umplea de note
rele,

Burlă

vorbea,

:;
Vasile Burlă: în caricatură.

“încet, şoptit, cu ochii
E
plecaţi, cu graiul plângător

cu chef,

„mitologie,

bucuria

şi

desgusiat. Când: era

clasei, căci curgeau

curgeau frumos. Burlă

poveștile din

povestea scenele

«din viaţa atât: de realistă a Greciei vechi, glumea pe

“sama îrumoaselor... zeițe, râdea de Helena şi făcea
“ „aluzii subțiri şi transparente, fără jenă, cu deplină
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“mulțumireşi gura i se lărgea de zâmbet, ochiul privea ştrengărește, guşa se umila şi genunchiul tiemura, iar “aeţii aşteptau

să...

<tragă

clopotul».

Vânător pătimaş, până la exces, Burlă a devenit
“faimos nu numai prin discuţia gramaticală a raței cejebre, dar ca erou al :epopeei comice: Rața lui Burlă.
Ţinea la două lucruri: Amintirea lui Eminescu pe
care l'a cunoscut intim şi la un strămoș ai său, hai„-ducul Burlă, de care vorbea cei puţin de zece ori
„pe fiecare an în clas.
Nu era oră de clas în care-să nu promită :
— Demnilor,
data viitoare vom începe sintaxa.

Despre Vasile Burlă, ori cât de mult sfar „vorbi.
„arÎi tot prea puţin. Era unul dintre cei mai vechi
magistri de limba elină de la Liceul Naţional şi una
„din foastele interesante figuri din corpul didactic, ca
“Şi unul din membrii care'şi avea pagina sa în memo„riile <Junimei Literare».
O serie de generaţii şcolare stau adăpat la luminile acestui om, care întrunea cultura germană cu
“temperamentul orientalului. Avea cultul spiritului ger“man pe care! exala 'în prelegerile sale. Susţinea şi
“propaga pronunțarea elinei antice, după metoda ger„mană adecă în limbajul -- elevilor de liceu —plăcin-tăreasca,
Digresiunea era curacteristică lui Burlă. De la
-«omicron, iota — oi», Burlă în desvoltarea argumen“telor, se lovea

de

un

citat din. Homer,

îl comenta,

în

toiul comentariilor îşi amintea de o frumoasă anecdotă
-— sei, hei, demnilor,'să v'o spun şi pe -aceasta»
şi anecdota i îi amintea un vers din Faust al lui Goethe
-şi 7l cita şi pe acela şi'l comenta și pe el, clopoțelul suna, Burlă îşi .punea princenez-ul pe care'l
învârtea mereu în vâriul creionului, se uita surâzând
la elevi şi le zicea : «ei demnilor, aţi scăpat de as-

Cultare. Data viitoare vom examina»,

-

Era foarte instructiv şi amuzant, De Eminescu
“ştia să spună. şi să explice mult. Predilecția lui era

:să amintească de > epopeia 'eroi-comică “a luiA, D. Xea

-

|

. 128

|

RUDOLE

-SUŢI:!

nopol asupra «Raţei», în urina lurtei filologice dintre
Buriă şi Hajdeu asura cuvântului «Raţă».
Era foarte leneș la scris şi la publicat. Prefera
vânatui şi şahul pe care le cultiva cu pasiune.
5.

Teodor

T,

Burada.

. _

Goana: după descoperirea de români, a atras câte
odată multe neplăceri -acelui”ce se numeşte “Teodor:
T. Burada.
Aşa, în anul

învățatului

1896, dânsul

polonez

Zeodor

bicia

cetind

A. Petruşevici,

într'o scriere

că

a.

în satul Lu—

7. Burada.

în - apropriere: de oraşul "Rava-rusca, se găsea:

- odinioară o colonie românească, interesându-se despre
aceasta“ și crezând că va găsi aci urmele acestei co-—
Jonii, a sosit în Noembrie 1895 la Lemberg şi luâa.:
cu dânsul pe psaltul bisericei ortodoxe din Lemberg:
în calitate de talmaci, a plecat cu el la Rava-rusca.
La Lemberg înșă poliţia îl supraveghea. In: orăşelul
Ielviev era urmărit de un agent polițienesc, căruia î.
!
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se - părea
tirea

-

suspect

LL

că un

_______129

străin examinează

de acolo. In. Rava- -rusca, d, Burada

Mânăs-

a fost arestat

şi închis în temniță. De ati, s'a “telegrafiat autorităților poliţieneşti din Lemberg şi. aceste din urmă au:
căutat să iee informaţiuni de la preotul Vorobchevici, petcunoștința. căruia se rezemau deposiţi.le d-lui
Burada. De abea după douăzeci şi patru de ore d.
Burada a fost pus în libertate.
“ Artistul Belador. |

“Moare

Mihail Belador, artist al Teatrului Naţional

din lași. Zelul său pentru artă a fost de

nedescris.

Fără grijă pentru ziua de mâne, cheltuia pentru ai
"săi ultimul ban ce-l. dobândea cu atâta trudă, lip-.
sindu-se de multe ori pe sine,de strictul necesar. A
iost cel întăi care a dat la iveală Istoria
teatrului

român,de

la începutul sâu şi până acum. Trebuia

ca 'Beladorsă fie cunoscut în intimitate pentru ca
să-i poţi prețui în deajuns calitățile sale prietenești.
a

i

Darul

Lippe.

„Un adevărat tip popular al, lașului, era doctorul
Lippe, ca şi cel mai vechi practician dintre toţi. hipo-:
craţii de atunciai 'laşilor., Cu capul îndesat în guler,
cu ochelari

mari,

cu

barbete

scurte .şi.sure,

îl întâl-:

-

neai pretutindeni. cu-birja cu un cal, grabit, Nervos,
agitat, grav, vorbind cu sine insuşi, şi având aerul
de

a câuta

pe

cineva...

-

Talmudist versat, d-rul Lippe datoreă însuşirilor
de ebraist, o bună parte din succesele sale.
A exercitat multă vreme magica. influență a ra-=
Dinului, unită cu acea a doctorului. In multe case de
evrei, portratul d-rului Lippe era atârnat la, rând cu.

| „al baronului de - Hirsch, Montefiore, etc. A luptat cu :
tinerimea. „evieiască, care propaga
NE

«asimilarea».
“Gavril Muziceseu.

“Gavril Muzicescu ! Nalt, înflorit; robust, avea un
itm îîn mers. şi. o masură

în graiu. „Concertele sale...
-

9
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corale erau evenimente sensaţionale, stârnind la-noi
ca şi dincolo — pe atunci— de Carpaţi, entusiasm.
Muzicescu. însemnao epocă în scurta istorie. a artei
noastre muzicale care a isvorât din sânul bisericei,
Mulțumită unei energii fără “pereche, şi'a îndeplinit .
„ținta pe deplin. A găsit calaa succesului fara sa se
abată de la acea a folosului general. Daca se lua

Mitropoliei corul lui Muzicescu,
văduvă

de credincioşi.

Avocat,

catedrala

pleda cu

rămânea

aceiași

se-

riositate cu care conducea corul, metropolitan. A ple- ..
dat însă în această calita
o. singură
te
cauză, acea a.corului, pe lângă toţi miniştrii' de culte. Nervos şi iute, își, cheltuia la cor toţi nervii şi de abea reuşia
să fie calm pe scenă înaintea publicului, Bea ceaiuri

întime cu Ivanoif, în orele libere,
|

_

"Un alt nume

devenit popular

Cerne, : şeful” corului

de

pe atunci

Titus Cerne.
e acel zliui Titus

al

biseri:ei Sf.

Spiridon..-Foarte siinpatic ca figură, blând și veşni:
cu aceleaşi gânduri de o nouă îmbunătăţire în diriguirea'. corului, trecea repede cu trăsura, în. goana
- calului, când la Conservator, când la: Seminar, unde
era -profesor,când
.. la repetițiile corului. Era unul
dintre -instruiții profesori :ai Conservatorului ieşan.
Armonizator“și compozitor de frunte, se distingea

prin armonizarea cântecelor noastre naţionale: |

DD

|

Octav Băncilă.

“Băncilă, .marele pictor Octav Bancilă, ni era pe
atun
încă ci
bohemul. cu figura volupioasa, cu pletele
„sălbaticecit
, ochii plini de viaţa, cu penelul nesecat
de

imaginaţie. Instinctul frumosului e prea deajuns
ca să înlocuiască la un talent firesc cultura
; el da
imbold --imăginaţiei și ascute simțirea: Bancila e: o
pildă strălucită. A încercat teatrul. A avut un bene„ficiu în tovărăşie cu 'un' alt colegde . declamaţie,

Scăzându-se

cheltuelilde
e la Teatrul Pastia, bene-

-

2
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Pet

81

ficienţii avură câte... 75 de bani câștig, Fostul ministru
-Mârzescu-tatăl ia acord
o at
bursă pentru Paris. - :

o

-

_ Eustrat Calognomu. -

„_ Eustrat. Calognomu
sau <Eus»,un bohem în toată
:
puterea, cuvântului și - de o veselie 'comunicativă. A-"
dus o viaţă furtunoasă de student, plină de aventuri şi de

farmec..

Avea

cel :puţin

5—6

lovituri

de

sabie ce purta pe frunte.și
pe trup. A fost bogatşi
a mântuit în. sărăcie. Din Berlin s'a reîntors cu o -:
„Jicenţă
în filosofie şi cu deprinderea de a fuma -ha- - vane. “Toţi îl cunoșteau sub numele de Strat,—e<Strat. - :
bre,

zicea

poet
prin

şi multe din poeziile sale au' fost împrăștiate
ziare, cu 0 nepăsare caracteristică. Iţi spunea

Calognomu,

pe de rost pe Boileau.
i

dar

Strat

de flori>.

.

Era

ŞI - -
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Moartea lui Galino. . .

Moare Mihail Galino, o figură ieşană cunostută -care a înirumusețat scena română timp de niai bine
„de 209 de ani. Ca aproape toţi artiștii de pe atunci, -.

“Galino-nu se urca nici odata pe scenă, pănă -ce nu:
era absolut stapân

pe

„_“să fie cu piesa «Rene»
„să

atingă

apogeul

„generală, un

_pou

el.

U tima sa: creaţiune: cra

de Emile Zola, in care avea -—

arrei, dar în seara de repetițiune

foc îngrozitor

distruse teatrul'de la Co-

şi Galino amărât se -retrase.
din teatru, hotarât

:a nu mai.juca. State Dragomir, d. C. B, Penel, C.
lonescu, d-na Aglaia Pruteanu. şi alții sunt discipolii

lui Galino.

Sa

--:

-:.
.

i

D. Alex. Philippide.

-O siluetă
de atunci-a d-lui Alexandru Philippide.

“—Unut din cei mai - simpatici profesori “universitari,
|
dintre cei mai de samă îilologi români, seriitor de . .

talent și admirabil om de societate.

inzestrat

cu'o - -

întinsă cultură. generală, a reușit ca, din.o materie—
“
istoria limbei române—care, propusă de altul ar fi
fost menită să prefacă în dormitoi sala de curs de la
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Universitaie, să facă un curs cu drag frequentat şi:
cu multă încordare urmârit de studenți. A fost și

profesor

de

liceu

şi cât

de

multa

ştiut să

capete:

simpatia elevilor, s'a văzut din faptul că întrun lung:
şi vechiu... poem al liceului, în care mai toţi proie-

sorii erau ironizaţi, pentru d. Philippide nu sa găsit:

nici-o batjocoră, ci: lauda că are mintea lungă ca şi.
mustețele. Poiemul era anonim .și representa... parerea generală, -:
|
|
|
Mulțumită spiritului pătrunzător, inteligenței vii:
şi muncei neobosite; a lamurit în isioria limbei române, o mulțime de fenomene
țime de explicări greşite date

de câtre. îilologii
mult.

Cu

o răbdare

dinaintea lui.
deosebita,

şi a îndrepta
o. mult
diferitelor. fenomene,-

A

a

scris puțin,

adunat

dar.

materialul,

a strâns exemple:şi a explicat Origina mai tuturor:
cuvintelor şi formelor, în «Introducerea și în Prin-

cipiile

de istoria

limbei».

In societatea lui,

nu

ţi se:

urăşte nici odată; glumeţ, având la îndemână o bo—
gată colecţie de anecdote și apropouri, avea.de rival.
numai pe colegul şi. prietenul sau Caragiali. Odata.
ia inspectat cursul său de la liceu un profesor
du:

“ “Universitate, cu:care nu era în buni termeni.
La lecţie:
era un elev cam slab, care nu:răspundea nici
la cele

mai elementare întrebări. Atuncid. Philippide a zis
—«Pâi bine, frate, aiestea și un profesor de Univer
sitate le ştie». Profesorul'a înghiţit-o..
Caracteristica îi este originalitate în trai și viaţă,..
..
care insă, nw'i de fel afectatăşi de aceia place.
Par-.
ticulară îi este ideia Tea. pe. care o are despre
poeţi.
"în genere, despre care „Zice că. sunt «nişte
nebuni
cari spun sobei de colo din colţ să se coboar
e şi.
să vie lângă ei».

Asociaţia artiştilor ieşeni,

Se întemeiază la Iași « Asociaţia generala
a nartiştilor din lași», care: imbrățişează toate:
ramurile artistice,. Incercări pentru intemeiarea unei asoci
aţii
„durabile a artiștilor ieşeni au mai fost, dar n'au
avut:

i
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“succes.

Cea

-

mai

veche

încercare

apol „mai noi ca, «Talia»,
artelor îrumoase»,

etc.
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«Cercul

mau

«Amicii

Artelor»,

artistic», «Cultura

avut .viață,

pentru

că

îmbrăţișau o singură ramură a activităţii artistice
„ieşene, Au înființat-o d-nii Bardasare şi A..D. Ata-nasiu (pictura), Titus Cerne şi d, Aurescu (muzica),
„M. Radulescu şi neuitatul State Dragomir (drama),
Bonitace Hatrat (literatura), arhitect Reinicke (arhi„tectura).
Gheorghe

„care

Dima.

Dintre foştii elevi ai liceului naţional, nu e unul.
să nu fi cunoscut sau auzit de Gheorghe Dima,

“profesor

de

muzică.

multor generaţii

Au

râmas

cari au trecut

şi

astă-zi în

minţile.

prin mânile lui, vor-

bele tacticoase, modul cu chibzuială' cum îşi scotea
batista, veşnic bine şi frumos păturită, pentru
aşi

“şterge coada ochilor inundată de lacrimi... Căci lA„crima des moşul Dima, cum îi:ziceau băeţii. Când
îsi. amintea câ Max, celebrul artist de Max a fost
-elsvul sâu, ori câ D. Sturdza, Lascar Catargiu sau
“chiar Regele Carol —după împrejurări—i'au strâns
mâna şi Pau felicitat pentru. modul cum știa să con„ducă corul liceului, ori, când avea «pterodactil> la
cap,

cum

zicza

singur, moş

Dima

lăcrima

mereu

şi

Datista îşi facea datoria, Filipicele lui, scurte și e-nergice, împoiriva socialismului au râmas clasice.—
„_«Ma rog ce găsiţi în socialismul ăsta, zicea dânsul,
“scoborându- şi glasul, per prudentiain. Nu vedeţi că
vor sâ'vă înșele? Apoi Morțun de ce nu-şi împarte
moşia

lui la țâraai,

dazâ-i

socialist 2

ln politica avea

ca maximă : «capul plec at sabia nw'l taie».
D-ru!

|
Gh:

Rotez.

D-rul Gh, Botez, profesor la universitate şi medic
“primar la spitalul SE. Spiridon. Era unul dintre emi“nenţii medici din laşi și dintre cei mai iubiţi:de stu.aenţi. Dadea o vază deosebită facultăţii de medicină,
:De care a rădicato muli.

-
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Intre Enescu şi maestrul Caidella..

Relativ la înrâurirea pe care a avut-o
“Caudella asupra marelui Enescu, d. Caudella maestrul
îmi tri-

„mete următoarele exacte note : Constatând
că. copilul
de pe atunci Enescu avea o ureche muzicală
extraordinară, i'a spus sâ”i cânte ceva. Enescu ia
răspuns. atunci să cânte maestrul Caudella, ca să.
audă
„acesta ştie ceva și atunci d. Caudella î'a obse dacă
rvat.

că are talent băiatul, darca e «cam obrasnic

». Bine.
“înțeles
i'a sp“ us
aceasta: mai mult în glumă, nu cu
asprime. A mai adăogat că Enescu tatţăl să ducă
co-

„“pilul în străinătate, pentru că pare cam răsfa
ţat. Co-„pilul Enes

cu nu ştia încă notele şi cânta din
“după. ureche şi încă nu lua lecțiuni de vioa vioara
„atât mai'mult era de admirat deci. După ra. Cu
un an, a:
"mai venit Enescu tatal cu copilul la'd.
Caudella. Ştia

deja notele și d. Caudeliaa cântatcu Enescu,
acom-paniindu

-l la piano la o simfonie de Haydn sau
de
Mozart. La vrâsta de 7 ani, Enescu fu dui
s'
la
Vien
a,
„unde a învăţat cu Bachrich şi cu Helmesbe
rger fiul.
Aici a stat 6 ani şi a fost răstățat de toţi
„şi de directorul Conservatorului Helmesbe profesorii
rger. După
--6 ani s'a dus la Paris şi a fost elevul lui
Marsik la.
- Conservator. Marsik a fost elevul lui
Mazart (pro„ fesorul neuitatului violonist Vieniavski).
Când s'a întors.
maestrul Enescu de Ja Paris, unde a
luat
avea 17 ani şi compusese deja poemul său premiul |,
românesc.
Valeria Nilda.

D-na Valeria Nilda, era una din puţinele
artiste:
de talent, debutând de căteva ori
pe scenă cu vg-=
cea-i dulce și armonioasă. 1 s'a dat nume
le de «PriVighitoarea laşilor».A jucat alaturi
de celebra Elena.
Theodorini, în mai multe opere şi
succesul a fost.

“destul
!

de

frumos.

De

I6an

Burada..

Fostul prim-preşedinte al curței
de apel loan
Burada, fratele d-lui Teodor Burada,
a fost o figură.

-

*

|

IAŞII DE ODINIOARA

-

:

135

cunoscută. a - Iaşilor. Era |şi profesor la facultatea de
drept de Drept Roman.
La luarea Dobrogiei, era prim-procuror în Dobrogea și a primit-o pe samă de la autorităţile rusești.
|

e

|

Tramvaiul,

" Iaşii în sfârşit văd în 1891 aduse la îndeplinire .
două îmbunătățiri: tramvaiul și lumina electrică. Ziarele vorbeau că acestea erau şă fie implinite de par- .
„tidul conservator,

dacă

în roate. In realitate,
și cine

a îost mai

teptând,
mai

comuna

Costachi Faur nu

bețe

mulțumit a

laşi a

fost

tot Faur,

dat tramvaiul

în

căci

aş-

condițiuni

avantajoase.
,

.

|
St

e

Dimitrie

Moare Dimitrie Suceveanu, unul
de seamă donatori ai - Spiridoniei din
durile

punea

Costachi Faur avusese dreptate

căruia

foarte

multe

persoane,

Suceveanu.

dintre cei mai
Iași, din fonde

vreme

inde-

.

|
“lungată, îşi mai uşurează traiul,
.
Suceveanu şi-a facut studiile la Trei-Erarhi, apoi
s'a periecţionat în cânt, pe la dascalii. greci, ce-veneau de a Patriarhie din Constantinopol.
A tradus şi a compus opere pentru muzica bi„sericească, în român şte, mai cu seamâ atunci când
ridicându-se din biserica creştină ortodoxă limba
greacă, se simţea golul în biserica noastră 'şi el a
“fost cel dintâi care a contribuit la complectarea şi
armonizarea dulcilor cântări bisericeşti.
A fost cântăreţ la biserica Albă, apoi la Sf. Pan-..
tilimon, Bârnovschi, Sf. loan gură- de--aur, şi la Mi-.
tropolie cantor al doilea, protopsalt, de unde trecu
la” pensie.
Ei bine, acest om, dimpreună cu soţia sa, în timp
de 50 de ani de, căsatorie au adunat Și strâns un capital mare, pe câre să-l hărăzească sufletelor nenorocite, fiinţelor cari: zăceau pe patul durerilor. Au
donat Epitropiei casei Si. Spiridon o :avere de aproape jumatate

. miliov,

pe care nu

au. moştenit- -0 de
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la nimeni, ci au strâns-o ban cu ban, pen
tru a face ca
alții să se bucure, ca alții să fie câutaţi
și îngrijiţi.
Mircea Pella.

De pe ațunci artistul Mircea Pella deve
„patic ieșenilor. In Cârâbuș din Don Wagm nise simistru, era
neîntrecut.-Cine
'din cei cari au asistat la «Don Wag- mistru»,

care

ma

văxuind

ales când

|
a

plâns. de

mila lui Cârâbuş

cismele adoarme

cânta lui Don

de

Wagmistru :

a

lui Pelia,

Intrun_vâri de moviliţă
S'a ouat o perpeiiță
Au! şocara, şocara, cara,
Danciule more
E
Scârțai moare clone
- Pasăre cu cioc
Sunt fără noroc,
„* Acea mândră perpeliță
A scos pui de bivoliță " Au! șocara, ȘOcara, cara,

-

oboseală și mai .-

etc,
Liceul Naţional.
a
l,

“D'apoi foștii profesori ai Liceului
1890 —.1895? Ei au. facut fala aces Naţional, între
vechi şcoli.
„Ne amintim cu drag de Mihai tei
Slât
inea
nu fost
profesor de limbă latina, de Gh.
Drăghici de ştiinţe
naturale care se războia cu elevii
.în denumirea diferitelor, minerale, de Vasile Pall
ade gravul profesor
de matemateci, de Cerchez proiesor
ul de română,.de
D. D. Pastia şi Mihai Buznea, profesor
ii de geografie
” Şi de “istorie, apoi de profesorii
Gh. Lucescu de matemateci pe care Va suplinit mult
a“ vreme profesorii
-Rallet şi Mănescu, de Al. Gr, Suţu
de 1. franceză, d.
A!. Philippide de 1. română, de
Ion Popp Florantin
de filosofie, Vasile Burlă de iimba
greacă, Ştefan Şoldănescu de desemn, d. A. B. Bran
dia de istorie, pă-
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xintele Știubei desreligie, Gh. Dima de muzica vocală,
„ Chiabur de instrucţia militară, A. Weitzechar de ita“iană, d. lon Paul de 1. germana, d. Xenophon Gheorghiu de |. ictină, Grigorie Buţureanu de istorie, Va-

Arcul

ce lega fostul 1 2 ceu

din: Strada Acadomiei,
do actualul liceu

ssile Atanasiu și Victor Castan de L.-tranceza, dr, C,

e eta EA ea a

Şumuleanu de fizico-chimiceși dr, Vicol de higienă.
«Foştii elzviai acestui liceu nu “pot uita pe cei

-doi profesori de la clasele divizioaare, Gh. Urziceanu

„Şi Petru Gaârcineanu, cari, daca cra lipsa de profeSori, suplineau câteodată câte 3-4 catedre, unul penATU partea ştiinţițică, ceilalt pentru partea literară.
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Gheorghe. Urziceanu, care pe lângă profesor era şi
sfătuitorul eîevilor, ajunsese “a preda deodată şi fi- |
„zica şi religia şi naturalele şi matemateca, iar Petru:
Garcineanu atât

de

iubit

de

elevi

pe

care

totuşi îk

trata cu terța (nota 3) când nu rostea cum trebue:
“pe <plăcintăreşte» (modern) la greceșie, preda şi
dânsul greaca, latina, româna, etc.
La liceu pe atunci erau profesori aşa nuimiţi de-finitivi şi provizori, la liceu pe atunci erau clase or-dinare și divizionare, astăzi paralele.. lar printre di-rectorii pe care i-a avut Liceul Naţionai se distingeau Vasile Palladi care astâmpăra pe elevi cu varga,
Vasile. Burlă care pleca cu băieţii în marş la Copou,
cu muzica militară în frunte, d. A, B. Brandia bătrânul simpatic și alţii.
A rămas ca o amintire arcul ce lega fostul liceu
naţional de „actualul

liceu.
F! echtenmacher,.

Cel mai cunoscut; și cel dintâi muzicant din țară,
Flechtenmacher, moare. EI era fiul lui Flechtenmacher:
avocat din laşi, care a fost însărcinat de Domnul:
- Moldovei Calimach, cu traducerea de legi. A fost tri-mes

în străinătate, unde

a făcut

studii

muzicale stră-

lucite. A luat parte la fundarea Conservatorului de
muzică din Capitală. Printre lucrările sale de valoare,.
jucate de atâtea ori la laşi, sunt: Baba Hârca, Nunta.”
țărănească, Cucoana Chiriţa etc. E şi autorul «Horei:
Unirei». A muritîn cea maicneagră mizerie, | se ser-—
vea 0 mică pensie în ultimii timpi de la Teatrul Na-. *
țional şi atâta tot.
Ă

Profesorul Curius..

Cine nu”şi amintește de bătrânul profesor de limba.
- franceză de la gimnaziul Şteian cel Mare, Curius sau
Curie,

cum

îşi mai

zicea

dânsul.

Avea

un

nume

de

teatru, un nume adoptat. Curius era fiul: lui loan:
Tudor cojocar. Paârinţii săi erau originari din Ploeşti..
S'a născut la Bucureşti în mahalaua Sf. Nicolas din
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Şelari: A
Saul de
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intrat în şcoala filarmonică. A debutat în.
Alfieri, tradus de. Aristia, jucând rolul lui:

David.: De.emoţiune, în seara de
și se îmbolnăvi.

"După
înscris la

reprezeritaţie

leşină

închiderea: teatrului, a plecat la Atena și s'a.
Universitate, unde urmă un an. In Grecia

a dat doua

representaţii şi a fost bine primit.

Grecii

„pe unde - vedeau pe : Curius, îi ziceau artistul. Mai:
"târziu, rămânând înainte în Grecia, ia.mers:rău şi a
căzut în mizerie. Strâmtorat îi Veni ideia să vadă pe“fostul domn fanariot Caragea. Curius spunea la lași.
„mai târziu, că a fost ajutat de Carugea, dar: la urmă
fostul Voda șia dat mânia ve fața scapându'i vorba.
că: «Românii sunt nişte pezevenchi».: Din Grecia:
plecă

în

Algeria,

de

aici

la Veneţia,

apoi

la Paris.

In 1848, în timpul revoluţiunii franceze pactiză cu re-voluționa rii, dar compromițându-se, a fost nevoit să
fugă în Moldova, unde se făcu profesor de limba.
franceză. la gimnaziul Ştefan cel Mare din laşi. Pe"
când era la Paris, înainte -de a îi înrolat pentru Algeria, în legiunea. straină, afiând că Kiseleit este ambasadorul Rusiei la Paris, s'a dus să'l viziteze. A.
fost primit imediat cânda auzit că e din ţara românească.. Când îl vazu, îl întreba !— D-ta eşti din
țara fomânească ? Cine eşti?
„.— Sunt din elevii şcoalei filarmonice: Curius,
— A, îmi aduc aminte.
Se. mai povestește în juru! numelui sau că, într'ozi îl căuta un țărau, cu un car de lemne. Nu'i găsea.

„nici locuinţa, nici nu'și aducea aminte de numele lui..—
Țăranul întreba în dreapta și în „stânga de un domn

"care

i'a spus

nimerească

să'i

numele,

aducă
până

lemne, dar

nu

când un trecător,

putea

să”i

îi spuse ;

_— Bine moșule, cum de duci lemnele cuiva, căruia nici:
„nui ştii adresa. și nici nu'i ştii numele. Curios lucru.
— « Tocmai aşa îl chiamâ,' d, Curios», sfârși
„țăranul.

Şi lucrurile se limpeziră imediat,
“în sfârșit de. proiesoriil Curius.

iar “Văranul dete:
|
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Grigore

Manolescu

era

legat deja
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Manolescu.

de Teatrul.

Naţional. ieșan. Director:de scena era' Costache Bala-. '
mescu. Era aspru într'adevăr, dar iubit de toţi artiştii.

„An

direcţia

scenei,

Bălănescu

era întovărăşit

de Lu-

chian şi Galino,
cei doi. cunoscuţi artişti. Un tip de
„mare :utilitate în teatru era reposatul actor Evolschi

care, făcea de toate: de. se înbolnavia vreun. artist,
“să fi îost el comic sau dramatic, Evolschi îl înlocuia

“stante .pede, Juca la trebuinţă şi cânta la nevoe. De
“se monta o feerie, Evolschi devenea un perfect ma-:
- sinist. Schimba decorurile,

inventa

trucurile cele

mai

“grele. Pasiunea lui era garderoba. Manolescu pe atunci era un biet gagist, fâră mare pretenţiune şi cu
:dealâ foarte mică. Intrase în teatru cam fără de voia
lamiliei şi o ducea greu de tot. Intr'o seară se juca
pentru întăia oară piesa «Nâbădaile amoroase», coinedie bută în trei acte. Delmary, regisorul “teatrului
dăduse lui Monolescu un rol important, pe care îl
“Şi. studiase la perfecțiune: Sala era plina de lume.
„ Manolescu.se gătise cel dintâi și gânditor se plimba
„le la un capăt la celalt al scenei, Costumul ce'l pu„--sese-il prindea de minune şi releva figura dui sim„patică, Dar totuşi Manolescu era trist, pentru că era
siliţ de direcțiune să joace într'o comedie buiă, pe
când în adâncul inimei -sale simțea o atracțiune cu
„totul deosebită pentru drama.
a
— Ei, Manolescu, de ce nwți slrângi hainele?

“strigă- deodată

croitorul teatrului.

— Da'mi pace, răspunse Manolescu. Cortina se
“ridică! Piesa mergeade minune şi succesul artiştilor
ra mare. Manolescu se distinse cu deosebire. Rolul
ce”. juca era Câtise poate de greu, 'căci la fiecare
„period trebuia să zicâ cuvintele: «O societate, societate !» şi fiecare dată cu o altă întonare. Fiecare:
“intonare

produse

un

adevărat

efect

şi

după

fiecare

act Manolescu 'eră rechemat în aplausele unanime ale
publicului. Representaţia lua sfârşit şi fiecare actor
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se grăbi în cabina sa, pentru a se spala şi a se îmbrăca cu hainele lui de toate zilele. Manolescu, încet,..
cu pașii măsurați, porni spre cabina sa, carese afla
alături de garderoba. Ajuns în cabină, se desbrăcă încet de costumul ce purta și se uită la cuie:
rul unde-şi atârnase pantalonii sâi. Dar... nenorocire....
pantalonii 'nu erau. acolo! Nu mai putea de necaz. In:
acest moment, uşa 'se deschise şi Evolschi intra încabină .cu lon croitorul teatrului,: pentru a primi în::
păstrare

costumul

lui Manolescu.

că Manolescu păţise ceva.
„— Ce ai Grigore? întrebă
—

Vai,

răspunse,

Ei insa

observara.:

NE
Evolschi.

Manolescu,

.

mi.:: Sau

furat...

pantalonii ! Tonul cu care. Manolescu zise aceste cu-vinte era în acelaş timp şi tragic şi comic, iar pe faţa.
sa se putea

ceti: exact

toată

durerea

ce simţi,

vă-

+
zându-se pus într'o atât de tristă şi caraghioasă poZițiune, Această expresiune a feţei lovise pe E volşchi....
—Moşu:e, zise el atunci către lon croitorul, îl vezi,
ăsta are 'să fie odata un artist mare! Şi aşa a şi fost..
d
a
N
„. Constantin Faur.

„Venit din Piatra Neamţ, a urmat Academia Mihaileană,; stabilindu-se definitiv în laşi. A fost timp:

de 15 ani proiesor de Matematică la Şcoala Normală.
« Vasile

Lupu».

A făcut politică. radicală

gretatul G. Panu, organizând

cu mult re-

clubul radical şi pla-

tind din banii lui proprii scoaterea ziarului

«Lupta».

„ce apărea pe-atunci la lași. A fost în Consiliul Co-muial sub care s'au clădit Teatrul Naţional, Şcolile

Primare,

-

Abatorul,: Baiaşi instalarea “Tramwaiului,..

„pentru care a intrat în conflict cu. unii” -politiciani ai -: Iaşilor cari voiau să dea.această - înterprindere la o:
societate strâină, Constantin Faur fiind în consiliu,a
convins pe toți membrii de 's'au aliat la părerea lui,

de pe urma căruia Primăria Com, -laşiare şi aziu
mare venit. A fost cassierul Casei de Scontşi Im-—.

prumut

din laşi timp de 27 ani,în care timp această..

Casă de Scont a progresat. mult,...
Pi

Si

-
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Faur a 'remas

un exemplu

tru cine la cunoscut şi o amintire
copii săi,
o
|
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de cinste pen-

frumoasă
a

pentru

- Corul Iaşilor.

Corul metropolitan a dat două concerte la Lhi-:
şinău. Corul a executat primul cântec în sala clubului
nobilimei. (Blagorodnia Sobrania) imnul naţional rus.
Cântecul a produs între ruși un entusiasm de ne-

descris. Au urmat alte cântece, cari au fost executate de câte 7, 8 ori, printre cari: Foae verde de

„bujor, Hai lleană la poiană,
iubeşte,

etc. In timpul

Dor dorule, Nevasta care

concertului,

nobilimea

Chişi-.

mâului a oferit lui Gavril Muzicescu-un serviciu de
„argint pentru ceai. Pe. tablaua serviciului, Sa scris
în româneşte urmatoarele rânduri:. «Nobilimea Chi:ginaului în amintirea dulcelur
: suveniri din zilele de
8 şi 9 Martie (1898). capatate prin concertele stra„lucite ale corului votal (capela) Mitropolitan din laşi,
ofera

maestrului

ssemn:de dragoste
Aa

Sâu

iluzicescu

şi eternă

ă

acest

memories.

i

mic

dar, spre

Miltiade.

Tzoni.

Moare Miltiade . Tzoni, profesor universitar şi un

“membru fruntaş al partidului. liberal dia laşi. In 1898
-a făcut parte din upuziţia unita şi s'a distins prin
cuvânrarea

„mântului,

«exemplară.

|

ținuta

Era un

ca

senator,

om.

în chestiunea

de o corectitudine

pu

învâţă-

şi cinste

Cine ma “cunoscut pe acest om
cu 0 înfățișare
„atât de distinsă,cu mersui marţial, măsurat la vorba

„şi un adorator-al Iașilor?

A

Primele. studii le-a facutla
urmat ca extern la şcoala

-apoi la școala

de poduri

sîn matemateci la Sorbona..
i

ae

-..

Academia Mihaileană.
politehnica din Paris,

şi soșeleşi şi'a luat licența

:

|

ae

“ Colonelul

|

SE

Corvin.

O figură de asemeni împunătoare a Iașilor, era
“Şi d-rul colonel Corvin, şetul spitalului militar de la

..
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Copou, care a înzestrat acest spital, cu săli de chiTurgie,
cu

o bibliotecă,

institut

de chimie și bacte-

.

'riologie, bae sistematică, etc. |
Sa
Era de o activitate făra de răgaz in compunerea

de”
”

lucrări

de

“sanitarilor.

medici
- “popu
nă
lara,

Era un bun

-

ieşan.

ie

pentru

instrucția

|

Paicu.

Pavel Paicu era omdin.
ul
stâlpii vechei societăţi
«Junimea». A fost magistrat în Maramureş, dar chema
t

-de Aron

Pumnul.

la

Cernăuţi,

i se

încredinţă

“catedra de limba română la liceul de limba românaici
ă,.

Simţul său patriotic neputându-se împaca cu
modul
“Cum i se impunea ca să predeie limba română,
urma unei violente discuţii ce avu cu conducător în
ii
:şcoalei românismului din Bucovina, demisionă
şi veni
Aa laşi. Fu și director al gimnaziului Ştefan cel
Mare
“şi profesor timp de 32 de ani de limba român
ă. Fu..
“scos la pensie, iar după: doua luni îmbolnăvin
du-se
încetă

din

viață

acel

care a

torii inştitutului Academic,
Pa

fost

unul

dintre

.
„m

fonda-

?

Se

Biserica

Dancu,

Se. hotărăşte dărâmarea bisericei” Dancu, yechâa
“biserică 'care statea în coastele “Teatrului Naţio
nal. i
„Mocnea
deja

biserica aceasta

care 0 învăluia,

ca

un

om

«de amintirile trecutului, .

in ruină, în melancolia

încărcat

de

ani, cuprins

N

„„Era o biserică istorică, dar muribundă ăcum,
“ferestrele-i mici şi lungăreţe, resfrângând întune cu
recul
perpetuu dinăuntru. Parca se împuţina și din
întreaga
clădire, din mărime,:se afunda mereu în
pâmânt, cu .
“cât sa- înălța Teatrul Naţional, cu cât se
înmulțeau ..
“cladirile impunătoare
:din vecinătate. Era în ultimile sale clipe, ca un templu părăsit. Şi -.câţi
ieşeni îşi mai aduc aminte: de biserica Dancu dintre
?. :. *..
Prof. Gh. Lucescu,

“Moare Gh. Lucescu, temutul profesor de
matemateci de -la Liceul Naţional. A avut o
moarte destul

:
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de tristă. Pentru a'şi susține
„_Cescu nu mai cunoştea iernela
“Inaintea primilor iulgi, el'îşi
murile acele unda eternitatea
îi făcea cu putință suportarea
A plecat,
— în anul
interese politice, da

SEŢE

șubreda existență, Lu--pitoreşti ale țărei sale...
cauta reiugic! în tărâtimpului - primăvăratec
boalei care'l stăpânea...

morței,— mai târziu, reținut de
necesitatea votului impus, în ne-

sigura lui pozițiune materiala. Și aceasta a fost de:
ajuns, pentru ca râul să îriumie în lupta calmă, în—
delungată, dar desnâdajiluită pe care omul acesta a. .
susținea împotriva morței implacabile. ”
_
Paul Petit..

Moare Paul Petit, o figură impunătoare și dintre.
cele mai simpatice a Iaşilor noştri. Era fiul mai mare:
al unui refugiat polit
din ic
timpul domniei lui Louis:
Philippe. Petit tatal ținea o magazie de partumerie»
şi un salon de coafat, la Paris. Avea de client pe:
Fieschi, care a atentat la viața lui Louis Philippe
Din. cauză ca practica chirurgia şi chiar medicina dupa:

sistemul

Raspail,

a avut

mai

multe

neajunsuri,

din.

partea autorităților, cari lau hotarât sa se expa--,
trieze.
A
Şia organizat un mic grup de compatrioți, unui:
coietar, altul moiist etc. cu care a plecat sâ se stabileasca la Constantiriopol,
iar de aici la. Odessa,..
de unde în 1852 a venit la lași, după descrierea.
fermecătoate ce i-o facuse despre laşii de pe atunci, un compatriot stabilit aici. In acest timp, Paut::
Petit se ocupa cu' pictura şi nici mut visa că. va îm-.
brățișa proiesiunea tatalui. Convins însa de părinți:
că pictura nu e o carieră,în 1857 a luat magazinul.

tatălui

sau.

Natură de artist

însa, a rămas

toata viaţa.

credincios artelor frumoase. A dat şi iecțiuni de de-semn şi între alţii, foştii sai elevi, bunii noştri ieşeni
Vasile Pogor, fost primâr şi dr. Paride, fost medic:
primar la Si. Spiridon, iau castra
o dulce
t: prietenie. |
»__ CĂ “pâstrat toâtă viața pletele artistului romantic:

şi din iubirea

natu
dinrei,
entusiasmul

ce'l' provoce:.
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într'ânsul tot. ce era frumos,

din-căldura ce o punea

„în discuţiile relative la artă, toți cunoscuţii erau cunoscuţii crau cuprinşi de o mare părere de rău, câ
vântul “soartei a distrus pe Paul Petit de la prima

„lui carieră,

în care

desigur

ar îi ajuns

a

fi

cineva.

Cu timpul Paul Petit se deprinsese cu comerţul.
Infățişarea sa dulce, manierele unui suflet blând şi

delicat, făcuse a avea mulţi clienţi, cari'i păstrau O
mare afecțiune. Rămas credincios fabricelor franceze,
* natural că, mai ales de la epoca când Romăniaa in-

trat în răsboi de tarife cu Franţa, comerţul său mer- . gea slab. De-şi sdruncinat în sănătate, cu multă greu- tate “s'a decis

să

se

retragă

din

comerț,

der

ideia -

aceasta îl prăpădea. Când vre'un client fie din inimă,
fie din politeța îi arăta păreri de rău pentru hotăTârea -ce a luat'0, ochii lui Paul Petit lăcrimau. La
toţi le spunea: de la 1866 şed în această magazie
(Strada Lăpuşneanu) și credeamcă n'am să ies d
aici de cât cu picioarele înainte. . |
i
|
Paul Petit a iubit țara, a iubit în special laşii.
Vroia sâ vadă lașii ca un oraș civilizatşi în magazia
“sa câtre fruntașii politici ieşeni, facea deseori programe de lucrări de edilitate. Dupa retragerea sa din
comerţ, visa să se ocupe cu afacerile municipale, dar
moartea a prins pe acest om de bine, cu suflet ales
“şi distins, a
Paul

De la bunul meu prieten Eugen Petit, fiul lui
Petit, primesc următoarele rânduri, în. Icgătură

cu rândurile de mai sus:

o

Iubite prieten,

Printre figurile pe cari le evoci în lucrarea ta,
„ca făcând parte din <laşul de altă dată», este şi
acea a tatălui meu, Paul Petit.
o
„Notele

apărute

scrise și udate cu
domnul Alexandru

la moartea

tatălui meu, au

fost

lacrimi de ginerele tatălui să
Badareu, fostul ministru, chiar
|
10..-

-

|

în urmă, am descoperi!
meu Alexis Petit, cari.mă

lie. Acum
bunicului

în fami-

cari circulau

după legendele

“în ziua morţei,

SUŢU

RUDOLF

|

146

memoriile
în măsură

însă
pun

să restabilesc adevărul. -Strabunicul meu era de origine Alsaciană. Fost
chirurg în armata imperiala (Napoleon 1), prin anii
atunci

1814-—1815,

iar

intrat la Paris,

au

Germanii

când

a fost “silit să abdice, se găsi—fără

Napoleon

nici o vină — compromis într'o conspirație şi bănuit
cu receia ce pe atunci echivala
— m,
de bonapartis

voluţionar.

Pe la 1822» el fu arestat subt pretextul

complicităţei

conspirație

faimoasa

în

«patru

îi venerează astăzi

Rochelle— pe cari

sergenți de la

a celor

Republica Franceză. Cea mai mare vină a lui era
„de a fi dat asistenţă unui mare număr de bătrâni -

„soldaţi, reduşi la . mizerie, după 15 sau 20 ani de
„servicii,cu corpurile ciuruite de gloanţe şi membrele „mutilate“i. Pe lângă acestea, prieten bun cu Pommier,
din cei «patru sergenți», după

unul

vâduvei

tuia, el venise în ajutorul

decapitarea

aces-

şi fiicei martirului

pentru libertate. A fost decio victimă a Restauratiei,
lui Ludovic

a exercitat'o anturajul

a tiraniei pe care

21 XVIII, spre a menţine pe tronul Burbonilor, acest
i
.
rege slab şi încapabil.

ldainte de a fi dus la închisoare, străbunicul
Chameu trăia liniştit în răzășia lui de pe malurile

”
rentei, lângă Rochefort la oceanul Atlantic, — probabil
zestrea

soţiei

sale

La Rochefort

de

era

care

prin

acele

locuri.

bunicul meu Alexis, pri-

s'a născut

colegiumind primele învățături dela preotul directorul

a
jui Baril, cu fiul căruia lega cea mai strânsă prietenie şi
Zdrobit de durere la arestarea tatălui. său

copilăriei.

fire contemrămas singur pe lume, caracter timid şi
ă cu
impreun
plecă
la 19 ani Alexis Petit
plativă,
căluse
a
spre
bunul său amic, fiul preotului Baril,
e
Bretagn
gări, alegând. mânăstirea La Meilleraye-de-

(Loire

Inferieure),

Acolo,

după.0

călugăr Cyprian

Châteaubriant

lângă

scurtă

Diego

şedere

de

(lulie

1830).

cu

un alt

se împrieteni

Mustia,

zis fratele

Isus,
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care era însărcinat cu adunarea ofrandelor pentru
„Mânaăstire.: Dar după vre-o 15 zile dela sosire, după
ce afla despre. moartea - tatălui său — întâmplata
cu prilejul revoluţiei liberale din' lulie 1830— şi ne
.
putându-se obicinui cu viaţa de câlugărie împreună cu
fratele Isus, plecară la Paris, unde se înstălează -ambii int'o odaiţă din cartierul Latin, rue Saint Jacques.
Bunicul meu Alexis, care avea talent la pictură, zu-

grâvește copii de tablouri, iar--fratele Isus face lu-.
-crări de .scuiptură, din vânzarea cărora se întrețin

izbutihd chiar ă tace mici economii. Cu aceste economii ei cumpărară în rue Vivienne No. 22 fondul
unui magazin de pariumeriicu salon:de coafură.
Cu nenorocitul prilej al atentatului nereușit contra:

ui Louis

Philippe,

fratele

Isus

care se

afla printre

Spectatorii la parada din acea zi (Duminica 31 lulie:
1835), fu omorât de mașina infernală a lui Fieschi,
La Paris bunicul meu Alexis Petit se. căsatorise cu.

“Gabriele Barraut, fiica lui Theodore Barraut din satul Dmigay, lânga Châlon-sur. Sâone, casatorie din

“care în curând sa născu tatal meu Paul, (14 Febru- |
arie 1835), botezat sub numelede Jean Baptiste “Theo-:
dore, la biserica parohială Notre-Dame des Victoires
(17 Februarie. 1835).
De
i
„“ Moartea tragică a nedespărţitului său prieten,
şi Starea de nesiguranță. care domnea.pe atunci în.

Franța, unde. certurile .politice erau în toiui lor, au
pricinuit multe decepții aceluia care «era :mai deprins :
cu langajul păsărilor de prin: luncile: malurilor Cha-

- „rentei,

decât

" Câuză,
“tunci

cu

urmând
în to-ul

„bunicul

certurile

curentul
sâu,-0

oamenilor».

de emigrare

lună

după

moartea

meu plecă la Constantinopol,

“deschizând

acolo un negoț

rochii, pariumerii.

în Rusia (la Odesa).

Din

care

cu panglici,

Acest negoțil strâmută

această

era pe a-.

fratelui (sus

prin Marsilia, :
flori, catifele
însa curând.

unde refugiații . francezi erau mai.

bine primiţi, dar la 1848, după revoluţie, imperiul Rus..
rupând raporturile cu Republica Franceză, el vroi sa .
:se reîntoar
în Franţa.
că Intâmplările drumului îl aduc .
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însă prin Moldova, unde rămâne la lasi, soţia lui:
deschizând unul din cele G'intâi 'pensioane de domni-- şoare (Vezi «Monografia Iașului». de. N. A. Bogdan:,
pag. 267), iar el practică cu succes medicina sistem
Raspail. Fiind însă oprit dela aceasta de autorități,.
el deschise în Strada Lăpușneanu, magazinul de parfumerie şi salonul de coafură, pe cari:le-a moştenit.
tatăl meu şi pe .-cari le-au cuinoscut ieșenii de altă.
dată.
|
Indurerat peste măsură de desastrul Franţei la:
1870, el moare cu gândul la țara lui-iubita în mij-,
locul familiei pe care O crease și care facuse lega_turi de. căsătorie cu distinse familii din localitate,..
fiind îngropat la cimitirul catolic dela Copou.
Din cei trei fii ai săi, Paul
— tațăl meu— care..

dădea lecţiuni de desemn la elevele din. pensionul:
mamei sale, a luat în prima lui căsătorie pe fiica.
învățatului "Teodor Stamati. (sora soţiei generalului Leonida larca), . continuând în. acelaş timp negoţul:
părintesc. Un al doilea fiu, este Constantin a cărui.
figura o evocă atât de frumos marea noastră trage-diană D-na Aglaia Pruteanu, în <Amintiri din teatru»
scriind despre dânsul «el nu era numai coaforul tea„trului, ci era ceva mai mult: era profesorul, criticul şi
bunul nostru prieten“. Un al treilea: fiu, Eugene, s'a.
„reîntors în Franţa, unde a reuşi! să-și câştige un loc
de îrunte în ziaristică, ajungând director la «Jour-nal du Loiret», dela Oricans, și a murit acum câţiva.
ani încârcat de ani şi elogiile: 'confraţilor sâi.
Şi acum, terminând, cred ca-ţi voi face plăcere:
iubite prietene, reproducând câteva rânduri din no-:
tele bunicului meu, în care se pomenește de unul din_Străbunii tâi:
„Având într'o zi afaceri cu Vitlimesco bibliotecarul.
„Prințului Soutzo,:fiul fostului prinţ-domnitor al Moldo-

„Vei am văzut un bust pe soba acestui bibliotecar. Fi„Sionomia igniobilă a acestui bust, mă facu să întreb
„cine

era acel

„bustul lui

personagiu,. și mi-se > raspunse că este

Catone“.

;

p

“TAŞII DE ODINIOARA
“de

*

149:

"Ii strâng mâna, cu cea mai desăvârșită prietene
i
vechi coleg
.
Iași. '20. Decembrie 1922,

Eugen

|
„de

Moare loân Bursuc,
muzică, violoncelistul

„arcușul său atâta timp.
populare
"Tudiţi și

și doine.
simpatici

Petit .

- Moar
tea
luiea
Bursu
c,
9a
rt
lui
Bursuc,

profesor la: Conservatorul
care a fermecat laşii cu

Era

neîntrecut în

cânticele .

Devenise unul dintre cei mai
profesori ai Conservatorului.

„murit în Cea mai neagră mizerie,
așa în
buit ca elevii săi sa'i Cumpere
o raclă.

eA

câtra treA fost un

artist mare,

un artist desă vârșit când
mele violoncelului, bucăţi din inima luiscotea din struruptă.

D-rul Uscatu,

Pe dzrul 1. Uscatu, pe atunci stud
ent la 'facul“tatea de medicină,îl cunoşteau toţi
ieșenii. Temperamentul sâu, că o antitesă a numelu
i
prezenta.'ca cel 'mai moale şi cel mai ce-l purta, îl.
puţin intreprin-Zător. El îşi purta figura blonda şi
simpaticăcu
, privirea ochilor expresiva, pe străzile
pașn
icul
ui
nostru
„Oraș. Era gata să plaseze ori
când un spirit, o iromie. Cult şi versat în literatură, în
special în cea rusă,
“D-rul Uscatu, omul * indiferent, nepă
sător şi blâng,
a fost răpus de tifos exantematec
în timpul răsboiuAui nostru în 1917

.

"Barbu Lăutarul,
Sunt duioase povestirile din trec
ut, mai Cu Samă
sunt povestite frumos. E vorba
de «Barbu Lăutarul». Într

“când

'6 seara liniştită de vară,
“celui poet Vasile Alexandri, la Mirc la castelul duleşti, printre: ne"“numărații oaspeţi se aflași marele
compozitor muZical Liszt. IntPun târziu sosrăşi
lăut
arii de la lași,
“banda de sub

„toți

“în cap, iar
.

Pai

diriguirea vestitului Barbu

imbrăcaţi în

anteree

în picioare

lungi,

cu opinci

cu

căciuli

frumoase.

Lăutarul,
brumării

Un păr

2
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negru ca adâncul 'unui codru în noapte, le atârna în
plete inelate pe umerii lor. In frunte era Barbu, un.
„bătrân dulce zâmbitor, cu o figură palidă de o duioşie

nelămurită,

cu

barba

lui

mare

albă,

cum

e ar-:

gintul şi lungă pânâ ?n piept și ce ochi frumoși și:
luminoşi avea bătrânul a“esta, când îşi revărsa pri-„virea

lor asupra tuturora, par'că

le uniplea de

un fior:

nedefinit, aducător de melancolie și de amintiri duioase adormite în amurgul anilor.. Banda de lăutari”
“cum intră, puseră cu toţii mâna la piept şi se închinară la pământ după obiceiul ţării. Stăpânul casei.
îi cinstiră şi apoi le făcu semn. Barbu îşi luă ar-cuşul. şi salonul cel mare tremura fermecat în cânte-:
cele

ce

urmară.

Ca

instrumente

aveau

naiul,

vioara:

şi cobza. Barbu începu întăi să cânte un marș, 0:
plăsmuire a poporului. Incheindu-l, boerii entusias-- maţi îi aruncară galbeni în paharul cu vin si-i zi-nf

seră : «bea Barbule... bea !».

o

Şi bătrânul cântăreţ bea vinul şi galbenii pe- 2:
care: ”i ţinea în gură şi-i scotea băgându-iîn buzu--.
narul antereului, după ce-i sărută cu multă evlavie..*

>

—Ascultă-mă Barbule, îi zise Niculai Sturdza, ia.

cântă-ne: «Tu-mi ziceai...».
|
Barbu se plică cu respect şi incepu. După cesfârși romanţa asta pe care doi dintr'ânşii o cântau.
din gură trăgând ușurel din cobză, Barbu înflăcărat,
lăsă binișor arcuşul să-i alunece într'un cântec românesc

de

țară,

plin

de

inimă

și de foc, de-ţi

venea să:

joci,să curgă ţărână din pod şi să asude podelele..
Compositorul Liszt îngândurat, nu scotea o vorbă..
Stâpânit

de

măreața

scenă

pe

care o: avea

sub ochi,..

el asculta pe aceşti trubaduri cari nu se îndoiau de
loc de. ceia ce însemna muzica. În această muzică:
generală a poporului român par'că-i vezi icoana, auzi
tânguiri sfâşietoare, plânsete,. iubire nețărmurita, iar: cântecul trăgănatși inimos e susţinut de sunetul mo--nocord al cobzei.
.
|
|
Liszt asculta amuţit întrun jălţ, privind la lăutari: - -

de „părea că-i soarbe

cu căutâtura.

|
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„După
preună

ce
mânile

.

dânșii
şi rosti

„artă și frumuseţă !».

5
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isprăviră cântecul, el îşi îmcu

putere:

Adunarea

— «Doamne,

iată

izbucni întrun ropot

“de aplause. Liszt scoase din buzunarun pumn de
„galbenişi punându-i în paharul lui Barbu Îi zise:
„—Să bem. amândoi, lăutarule ! Cele douâ pahare

Barbu Lăutarul,
7

ciocniră ; Liszt era atât de emoţionat, de-i tremura
pâharul la. gură. In fundul salonului, boerii obișnuiți
cu aceste cântece, vorbeau între ei aruncând după
fiecare cântec câte un galbăn, în paharul btrânaului
trubadur. După câteva clipe, Liszt se ridică încetişor şi .
îndreptându-se către Barbu, punându-i. mâna pe umăr,
îi spuse :— Tu mi'ai facut cunoscut
muzica ta,
1

15

|

ia acum

să! ți cânt

la piano,
“dus

__

cu

în

şi eu pe

mijlocul

pleoapele

unei

a mea.

tăceri

RUDOLF

Uşurel

SUTE

se așeza

de biserică. Barbu.:

plecate şi cu

vioara

în mânâ,as-.

culta neclintit fară să clipească din ochi măcar. Era ;
O; privelişte de o fermecătoare frumuseţă
: - boerii |
parcă incremeniseră,

vrăjiți

de

plânsetul

cântecului,

Barbu

veni la Liszt și la. rândul sâu, întinzându-i

pahar,

îl ruga.să

bea. Paharele

se

un

ciocniră, iar Liszt

zâmbind întrebă: «Ce zici Barbule, de bucâăţica aceasta»
—E

mândră

de

tot,

parca.

mă

înstrâiiasem

de

“lume, ascultând-o. Zau, dacă nu vă este cu supărare, hai sâ încerc şi eu asta, ştii, oleacă.
Liszt cu un surâs blând de ingăduinţă şi bunătate pârintească dădu din cap cu ironie, il îngădu
să încerce.

Orchestra'l însoțea” cu privirile îndreptate spre
bătrânul lăutar.
Când siârşi de .ântat marșul unguresc executat
- de Liszt mai înainte, Liszt se sculă; veni drepti 'la
bătrân, îl îmbraţișă cu foc înduioșat până la lacrimi,
apoi ridicând după vechiul obicei paharul plin cu
şampanie şi cu galbeni, îl. întinse bâtrânului Barbu,
gârbov cu barba albă ca argintul, zicându-i:
— Bea Barbule, bea, caci. D-zeu te-a fâcut artist
şi tu ești... mai mare de cât mine! V. Humpel,

| leşenii

pu pot uita una din

figurile

interesanta

şi originale. ale oraşului nostru: Vilhelm Humpel, ger„

man de origină, dar român de inimă şi de simţire.!
lașii ajunsese oraşul său de adop june. Aici la noi

s'a întâlnit cu tovarăşa sa, inţeleapta şi iubitoare, care
ia înţeles natura sa: complexă de artist. Au. deschis

amândoi

o instituţiune

de

învăţătură

și. cultură,

prin

care au trecut cele mai multe fete din Moldova şi
s'0 spunem ca ieşeni, dacă femeile din partea de sus
ia României” sunt preţuite
lalte, se datoreşte în mare

VIhelm

Humpel

mai mult. de cât cele-.
parte acestei instituţiuni.

și soţia sa au desvoltat

atât

mintea

ZAȘII DE ODINIOARA
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cât şi sufletul copilelor încredințate lor ; prin exemple
frumoase, prin sfaturi priincioase, le au insuflat sentimentul “datoriei,

a cărei

slavă

a

fost

întotdeauna

dânsa, iar Humpel prin muzică, făcându-le sa pătrunda |

mea lui, dar

mai

târziu

toate

acele cari Pau priceput,

“au tecunoscut valoarea-işi i-au pastrat recunoştinţă
Şi o bună: amintire. Când cânta la piano, era atâta

“simțire

și pricepereîn modul -lui de

“explica
ce

muzica,

ascultau

a

exprima

şi a

în cât se aprindea și în sufletul celor

scânteia

de

lumina,

ce licărea

în alsău:

Orașul acesta a fost bogat în oameni de aceștia
şi de aceia, ca ieşeni băştinaşi nu importați, mai cu

„ “samă de la răsboi încoace, să ne mândrim cu foştii noş-

„teii concetăeni, cari au trecut prin viaţă, lasând după
“ei O dâră luminoasă, de care se folosește generaţia
'de
„astăzi,

ca o pildă

vie. de cinste, muncă

şi demnitate,

„Seminarul Pedagogic

„Se

pe

lângă

înființează

în anul 1899, Seminarul pedagogic

Universitatea din laşi, numindu-se

director

pe d. lon Gavânescul profesor universitar, repetitori de partea literara d-nii M. Grumazescu şi S$.
Mehedinţi, repetitori de partea stiintifica d-nii 1. Simionescu și Emil Briul, supraveghetor de ordine şi se«cretar Valeriu Hulubei, custode al bibliotecei d. D.
„Bogdan, profesor de religie parintele Maxim, maestru de desemn și caligrafie d:.Em. Bardasare, maestru
„de muzică d. D. Dimitriu, de gimnastică Vasile Negrutzi
și intendent Vasile Lohan. lată o instituție școlară
atât de folositoare învățământului, care. s'a mebținut

grație devotamentului

profesorilor ieşeni.

Pâpă Russ.

Cine bătea la uşa cancelariei doctorului Russ sau
-a «tatei Rusu» cum îi zicea tineretul -care compunea .

.
o.

tainele. mângăioase şi înălțătoare alei acestei arte, care.

„lucrase atât dz puternic asupra sufletului omenesc. .
_ Era aspru la nevoe Humpel,
dar cinstit şi conŞtiincios. Se plângeau de multe ori elevele de aspri-
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Cancelaria

era

zilnic

medicină,
tixita

de

nu

lume,

aştepta
care

se
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multe
îndesa

pentru a găsi. 0 ușurare a suferințelor, în graiul dulce
al celui dintăi chirurg. Inaintea medicului nu era nici
0 deosebire: avea înaintea sa bolnavi şi pe toți îi
cerceta cu aceiași blândeţă, pentru toți avea aceiaşi

_ vorbă incurajatoare şi aceiaşi grijă. Era însâ o clasă
"de oameni, pentru care «tata Russ» se simțea atras-

vedea intrând

fi-

gura palidă a unui sătean, doctorul se. scula de
jilţul sâu şi mergând până la dânsul, îl întreba

mai cu deosebire:

ţaranul. Când

pe
cu

atâta bunătate : ce-l doare? că țăranul uita, sfiiciunea,

văzându-se înconjurat de oameni
“povestea tot ce avea pe suilet.

A

ce nu-l cunoştea și

|

|

Gross.

Gros era întăiul director al Conservatorului de
muzică şi declamaţie.
”
Pe vremea aceasta, laşii: se puteau făli cu o.
mişcare artistică, mai. iericita poate ca în zilele ce
urmară,
|
Viața

Naţional

se găsea

în epoca

floritoare, iar pleiada

Teatrul

artiştilor

era mult

Mai trăia încă

bâtrânul

Mezzetti,

artistică...

cea

mai

profesorul

mai

în—

mare.
distins,.

care cel dintâi: a desvoltat la laşi gustul cântului. se
găsea Gallino care cel dintâi a infiltrat îîn tineret gustul. artei

dramatice.

din râsputeri

şi

La

Teatrul

publicul

Naţional

urca Strada

se

muncea.

Carol cu pla-—

cere, cu dragoste, pentrua, se delecta la jocul maestru.

“al lui Pascali,
rini,

Lascu,

epocă

Balănescu
nume

ce

au

Galino,
dispârut

Luchian,
şi

cu

Theodo-dânsele

o»-

de glorie.

Conservatorul de muzică n'a stat pe loc. D. Caudella, maestrul Caudella a inaugurat venirea sa în:
fruntea acestei instituțiuni prin inova iuni fericite, ca: acea a concertelor, în care se distingeau. elevii..

15%

e

IAȘII DE ODINIOARA___.

laşii

în post.

laşii în post îşi aveau farmecul lor. Credincioşii
_se duceau serile la biserici, ascultau cetaniile popilor
şi.se întorceau de vreme acasă, imediat după sfâr3
.
şitul slujbei.
mergeau şi ei la denii,.
berbanţi,
donjuani
Tinerii
nu se opreau de cât
şi
dar pe la mai multe biserici
în acel locaş al lui D-zeu, unde zăreau ingeroaice...
blonde

sau

brune,

cari

pentru dânşii făceau

petrecerilor de seară 'în postul cel mare.
sorele

anonime

prinse a doua

farmecul:

Multe scri--

zi, spuneau:

Când te-am văzut aseară
Pentru întâia oară
La Sfinţii Voevozi, Râmas'am cu. durere
“Da ochilor putere
Pierdut printre nerozi !

La denia viitoare,-d-ra bintrigată de scrisoarea:
anonimă primită,nu lipsea de la biserica Sfinţii Voe- .
vozi şi privirile ei curând. se întâlneau cu ale tână-:
rului. La denia viitoare tinerii se cunoşteu deja. In.
cea dintăi Duminică, tânărul se prezenta în mod ofi-:
cial, cunoștința de aproape era făcută, amorul creștea văzând cu ochii, mămiţa d-rei se informa de poziţiunea tânărului şi se afla că e amploiant la comitetul permanent cu 120 lei: leafă şi cu perspective:
de avans, plus fursanturile care pot să pice peste:
|
- Ieata. Dură sfintele Paşti se celebra. căsătoria.

Şi de aceia deniile erau atât de căutate.

„Amicii Artelor“.

Cine nw'şi aminteşte de vechea societate ieşană
<AMICII. ARTELOR», instalată în casele Ghica din
.:
strada Banu?
|
|
Aa

„Societatea <Amicii Artelor» s'a înfiinţat la 10-Decembrie 1884 începându'și activitatea sa prin un
„
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consiliu de administraţie ales din sinul adunărei ge„merale. Societatea aceasta a luat foarte repede avânt
prin

sporirea

numărului

societarilor

cari

reprezentau.

toate clasele societaţii ieșene, cât şi prin mijloacele
pentru formarea unui fond; spre întâmpinarea cheltuelilor diverseîn care tindea scopul înființărei acestei.
“societăţi. Societatea de la început a numărat
300
membri. Cotisaţiunile lor se urcau la suma de 7209
lei pe an. Veniturile mai proveneau de la: conce
rte,
“Daluri, serate muzicale, representațiuni şi altele.
Societatea. <Amicii Artelor» a dat în; decursul

'stagiunei 1885—1886

o serie de producţiuni

literare şi dramatice, S'au

trale,

muzicale

mai dat reprezentaţiuni tea-

montate .de diferiți societari în folosul societății

“precum și mai multe concerte şi baluri chiar în
l0calul societăţii. Vechea societate a creat pentru membrii societăţii şi cursuri gratuite de muzică vocală
şi
instrumentală sub conducerea lui- Gavril Muzicescu
Şi a'd-lui Eduard Caudelia, cursuri cari erau urmat
e
cu mult interes.
a
|
,
”
lată şi un bilanţ general de venituri:şi cheltueli
al societăţii acesteia. Din cotisaţiile de la 277 mem-

“bri ai societaţii, pe timp de 9 luni

ţiuni

1293

-cheltueli :

lei,

din concerte

chiria

localului

6127 lei, din

muzicale

2830

'lei,

Macaruvici,

iar

dona-

670 lei, apoi.

cheltueli de

ad-

“ministrație 2200 lei, registre şi iinprimate 200 1ei.
„Membrii: comisiunei financiare erau |. “Bogdan,
Nanu,

loc.-colonel

casier

A,

C. 'Zirra.

lată și membrii activi, cari au dusla înflorire cun os-cuta şi vechea societate: Principele Gr. M. Sturd
za
-preşedinte, Alexandru Gr. Suţu,vice-președinte, apoi

membrii

C.

P.

Constantiniu

(tatal regretatei d-nei

Maria Irimescu, locot. colonel Macarovici (fostul
comandant al şcoalei militare), Gh Skeletty un muzicant ales (ratele decedatului general Skelettv)..
Gh.

iPavloii (tatăl magistratului Loris Pavlo!t,) Nicu Ghica
,

Gh.. Roiu (fost membru la curtea de: apel, un muzi“cant distins), dr.- loan. Ciurea (tatal d-lor. Anibal
,

Alexandru

şi George Ciurea), Nicu Gane

(fost primar

IAŞI
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și senator), d. Eduard: Caudelia, Wilhelm. Humpel,
Grigorie Cobalcescu, C. Zirra, Gavril Muzicescu, d. Const. Climescu, Const. Gros (pri. mul
director al:
Conservatorului de Muzică din lași), d. Teodor. T.
Burada, loan Bogdan, Mihai Galino. (marele artist),..
“dr. A. Peride, N. Meșederu, N. Luchian (artist al. :
teatrului naţional), Gh. Panaiteanu, Miron Pompiliu |
(fost profesor de limba română), Emil Maescu, Const..
Cerchez,

Munteanu.
Scena
sus

d.

Em..Bardasare,

i
care se

N.

Sa
găsește

al Conservatorului

Badareu,

în salonul

de

muzică

dăinueşte de atunci, adecă de când

din

capitan

A..

a
=
cel-mare de:
strada

Banu,

societatea «Amicii.

“Artelor> dădea concerte, ţinea ședinți, producțiuni
muzicale. Societatea este una din ceie mai frumoase

amintiri ale Iaşilor
bitorii de frumos,
săvârşită,
acolo
târguiala, intriga,

strada

Banu

noştri. Acolo se 'ntâlneau toți
acolo domnea armonia cea mai
nu se cunoştea ce vrea'să
nedemnitatea. Casele Ghica

au cuprins în ele cândva: prima

iu-de-—
zică:
din.

societate:

în genul «Amicilor Artelor>,: care n'a avut pâreche
în toată România de atunci. .
a
IN

1901.

.

|

Bezede Grig. Sturdza.

Prinţul Grigore Sturdza sau, cum îi ziceau ieșenii.
Bezedea Grigore și Bezedea Viţel, înceteaza din:
viaţă. Cu dânsul, în acele timpuri, s'a stâns una din:
cele mai populare. figuri nu numai ale lașilor, ci şi
ale ţarei. Era o figură istorică. lată povestirea clipei,.

în care

Prinţul

Sturdza a determinat,

inconștient, să-.

vârşirea celui mai însemnat act istoric,
'al Unirii. Secunosc amănuntele acestui important act, când par-:
tidele din ţară începuseră să se pregătească pentru,
a avea pe tronul Moldovei, domnul ales de câtre
deputaţii partidului.
Deoparte erau partizanii lui.
Mihai Sturdza, pe de alta erau partizanii lui Bezedea. -

Grigorie

Sturdza și o alta a partidului: naţional cu

Lascar. Catargiu. Grupurile din camera Moldovei erau:
“împărțite în trei: Vodă. Sturdza-avea 16 deputaţi:
!

|

458
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«pentru el, Bezedea Grigorie avea tot atâţia deputaţi
Şi partidul naţional avea 32, intre . care facea. parte
şi colonelul Cuza. Mihail. Sturdza soseşte la Iaşi, im„preună cu Doamna Smaranda soţia sa, fiica prințului
Vogoride şi au fost găzduiți cu toţii la d-na Maria

Rosnovanu, născută Ghica, iar Bezedea Grigorie statea “în. casa pârintească din strada Lozonschi (astăzi Seminarul Veniamin Costache) şi aci primea pe parti„Zanii săi cari câutau să smulgă voturile atât din partidul tatălui său, cât şi din partidul naţional.
Deputaţii naţionali se adunau la vornicul D. Ralet,
„care sia în casele foaste-ale lui Costachi Grecianu

“Creţu,

din “strada I. C. Brătianu,

unde

este

acum

„cabinetul
'de istorie nasurală și unde in ântret era
un schelet al unui elefant mare. Pe atunci se vorbea
“Aa laşi că de la Elefant are-să iasă Domnul.
Inainte de 5 lanuarie, ziua aiegerei, cei 32 s'au
„adunat din nou la Elefant, spre a se înţelege despre
„alegerea unui Domn.Se ştie ce a urmat. In ziua de
5

lanuarie,

conform .cu

convenţia din Paris,

deputații

s'au dus ia Cameră. Strada de la Mitropolie la Palat

era tixită de lume. Pe piaţa Palatului era' aşezată oş„tirea Moldovei, care trebuia să jure credință Domnului ales. Incepându- se votarea, numărul de 32 de:putați naţionali: de la Elefant se suisetla 48, căci
dintre “deputați Mihaileni (ai lui Mihail Sturdza) şi

- Grigorenii

(ai Iui Bezedea Grigorie), au dat voturile

„lor pentru colonelul Cuza.
Dar. despre ieșanul Bezedea Grigorie
-de

sunt

multe

spuz.

Principele Grigorie Mihail Sturdza, înainte de a
““îi fost bunul român, a fost un iubitor al Iaşilor cum
rar se întâlnea pe atunci. Cu dânsul a dispărut ultimul gentilom din buna rasă a gentilomilor mari prin
-suflet şi prin crier din vechea Moldovă. A fost principe nu numai prin dreptul naşterei şi al sângelui,
ci mai mult prin. drepiul inteligenţei naturale, prin
însuşirea unei culturi şuperioare, prin farmecul unei
inimi

mari Și bune, “sincer compătimitoare

cu

semenii

=
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=săi, largă, cavalerească, pururea egal de nobilă pentru tot ce este om şi lucru. A fost un om uman, Îm„părtăşind nevoieșilor din toate treptele” sociale mai
imenselor

venitul

tot

bogății.

sale

Mulţi

au

fost

şi

„mulţi sunt astăzi atât de filantropi cum a îost ieșanul

;Bezedea Grigorie ?

fost” eveniment mâi de samă şi nici ocazi„Na
„une mai sguduitoare în care inima omului de valoare manifesta,

se

parte spontan,
.:80

“'âni

de

la

care

Bezedea

dezinteresat.

trecuţi,

a

in cursul

fost

bâtut

a

aflat de

totuşi

nu

să

Grigorie

iea

vieței sale de
necurmat

de

vijeliile soartei sale aprige, dar resistând, fără sa plece
“însă fruntea sa mândră, fârâ să se tângniasca, fără
să murmure. Cine din ţara românească şi mai cu
samă

din

Moldova,

nu

prigonirile

și pri-

vațiunile -la care sa expus Bezedea Grigorie, din
cauza caracterului sâu demn, contra lui Mihail Voda
Sturdza, părintele sâu ?' Cine nu a ailat de nenoro„cirile nedrepte ce le-a îndurat prin moartea, în primâvara vieţei, a trei mari copii ai săi, răpiți conse“cutiv, când fiecare împlinea vârsta de 20 ani? Cine
nu

ştia

că

această inimă galantă și darnică,

în pragul

bătrânețelor, a putut abea dispune de bogaţia maerială ce i se cuvenea şi ca mai mult din: jumatatea
vieţei sale a fost obligat să se resemneze la privațiuui care-l făceau să sufere amar ?-Caci Bezedea Gri:gorie avea.un suflet generos, voia să dea la toată |
lumea și nu avea destul.
In tinereţea sa a fost un pasionat al muzicei, pe
„care o cunoştea până la cel mai inalt clasicism, .cântând din mai multe instrumente și inventând chiar

a primit
un instrument original de' muzică, pentru care
admiraţia și un brevet de inventator de la profesorii ”
Nu arare ori
- speciali .ai Conservatorului din Paris.
“facea muzică cu intimul său amic Alexandru Gr. Suţu,
“fostul profesor de franceză de la Liceul Naţional.
Avea cunoștini protunde şi generale despre tot ce .
se manifesta în natură şi în sfera cugetarilor filoso-

ice

și a ştiinţelor exacte. A lasat o scriere filosofică

|
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„importantă, în mai multe volume, în care sub titlul
de «legile fundamentale ale universului», a dat cea

mai strălucită

dovadă de un imens capital științific,

acumulat şi : perfect coordonat.şi asimilat în crierul:
său vast şi redat apoi sub o formă ci totul nouă, :
originala, carea uimit prin expunerea genială a ideilor”
sale, lumea erudiţilor din Europa. Marele savant francez Camille Flammarion a' facut elogii documentate:
acestei lucrări, în revistel> de ştiinţă şi prin marele
ziare din capitalele europene. Bezedea Grigorie vorbea
cu multă ușurința șase limbi străine moderne, afară
de cunoştinţa literară adâncită a limbelor moarte cla-.
sice. A fost și un talentat orator de elită şi elocinţa.
sa ciceroniană a rămas multă vreme întipărită în me-

moria

contemporanilor

săi, cari

mai

trăiau.

Timp

„- 30 ani a fost neîntrerupt mandatarul bătrânei
tale a Moldovei,
Sunt

ocaziunea

în Senatul

interesante

serbărei

notele

lui

24

capi-

și Cainera Naţionala.
dintrun

lanuarie

de.

:

discurs rostit cu.

1901

de

V.A.-

Urechie, relativ la Bezedea Grigorie şi la actul Unirii:

la laşi. După alegerea lui Cuza, de la 5 lanuarie,'seadunară partizanii lui Bezedea Grigorie acâsa ja acesta. Cu glasul sâu de bas profund, el dadu vina.

neisbândei

candidaturei

sale,

pe

tatal

său:

«Cu

un.

picior în groapă, spunea dânsul, și îi mai arde de.
domnie ! Daca nu-şi punea candidatura, toţi boerii-

bătrâni

ai ţârii-aveau

să

fie cu

noi.

Dar

lasă

câ

nu

domnește Cuza, câ n'o să-l întărească Poarta! Ar:
scris doar eu la prietenii mei din Constantinopol. Nu
degeaba am fost Miohlis- Pașa ! Şi apoi cândoti vorba.
la un adecă, am eu ac de cojocul lui Cuza; cu luge:
(un fost tutungiu din lași) al meu, adun câţiva va" gabonzi, îi înarmez, dau iuruşi la palatul lui musu:

"Cuza şi mi-l umflu de

|

i-o trece pofta de domnie !.

Zulnia Sturdza...

D-na Zulnia Sturdza,. soția -caimacanului VasileSturdza, trăia la laşi. Mare patriotă ca şi fratele ei.
"Costachi Negri, era înzestrată cu. însuşiri înalte şi

|
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cu un caracter de o energie atât de puternică,în cât

“ma şovăit nici odată,în lunga şi dureroasa calea
vieţei ce a strabătut-o până la capăt, cu aceiaşi mândrie şi: demnitate cari i-au atras nu numai admira- |
țiunea, dar şi cea mai adâncă dragoste şi venerațiune a tuturor acelora: cari au cunoscut-o
și în frun=:
tea căror se numărau Regele Carol şi Regina Elisa„beta,

căreia. i-a

fost

prima

dama : de onoare.

“Sturdza era soră şi -cu- Cocuţa
principesa

Ruspoli, mama

Zulnia

Vogoridi, mai târziu

d-nei

Lucia D. Grecianu şi

cu maica Evghenia Negri, foasta stareță a M-rei Va-.
ratec. Trustrele aceste surori, aflânduîn luptele
se
pentru realizarea ULnirii, între Vogoridi soțul Și -cumnatul

lor,

vei și între

toată

care

râvnea

fratele

inima de

pentru

dânsul

tronul 'Moldo-

lor Costachi: Negri, s'au dat cu

partea

acestui

din urmă,

aveau 0 admiraţiune nemărginită.

*

pentru

care

lanov. în alegeri.
alegeri.
1.I.. HANOV._1

Alegerile se faceau. la laşi altfel de cât astăzi. .
De pilda, loan lanov, în' perioada electorală era

- voios Şi &uraliv,. imbelşugat în 'vorbe.-de:duh.
lanov vorbea astfel despre alegeri :—«Dracul ştie,

deprins.să
fiu întotdeauna

candidat... bine înțeles nu-:

mai la “alegeri, zilele trecute am spus viziteului să”mi

puie balanii la hodorogitul meu râdvan moldovenesc
„şi fâră voia mea, am purces la vizite electorale. Pâna

şi

bieţii

balani

s'au deprins de atâta

amar. de ani

Cu visitele electorale.
Sa
Așa,
nu mai departe eri, cum iam pus la trăsură
„profitând un moment de lipsa vezeteului auşi pornit'o

în. buestru, lmând la rând casele şi poposind câte
„oleacă, la fiecare portiţă, aşă după cum .0bișnuiam
„să colind şi să poposesc pe la case în. timpul apu„selor perioade 'electorale.

Bieţii balani, ei nu ştiu de noul cartel şi că altă

făină. se macină acum

la. moară.

Dar totuși, cred ca

2 să fie viaţă în parlament, o să avem

vânt o «cameră şofată»,
.

SR
t

cu „drept. cu-

ec

u

162.
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„ Vasile Gheorghian.

Sa
Vasile Gheorghian, 'era
patici. cetăţeni ai la- ____

şilor.. noştri, Studiile

|:

unul dintre cei mai sim-:
h

Sat

. liceale şi juridice şi
„le-a făcut la Nea-,
“pole, unde şi îu unul
„din cei mai strălu-"
„. ciți. studenţi. A fon“dat la ; reîntoarcerea
„sa la laşi, ziarul Drapelul care apărea în
oraşul nostru, ducind

„0 luptă inverșunată
împotriva lui loan
„ Brătianu,

„toţi

acei

alături

|

de

entusiaşti

:liberali, aşa numiţi |;
programişti. Artico- |
jele 'sale se: relevau

! mult

prin

frumuseța

|

Vasile Gheorghian,

“ stilului său brâzdat,
„unde. și unde cu un spirit, strătulgerător, dar tot o:
_dăâtă blând și prietenos. . A fost. prefect al judeţului
nostru,a fost şi ministru de domenii în ministerul pre-

Zidat de loan Brătianu.

“Gh.

A. Urechia.

“Un vechiu ieşan, profesorul universitar Gh.
Urechia încetează. din - viață. Majoritatea dintre ma
zistraţii foşti elevi ai lui Urechia cu drag și'au amintit
întotdeauna de: dânsul şi.cu un deosebit farmec: de
chipul. cum iși făcea cursul. Şi cursul sâu de la
„ Yacultatea de. drept îl făcea cu tonul familiar al unei
- conversaţiuni, fară pretentii şi flori de .retorică şi fraze. meșteșugite înjghebate si frumos ciselate. Care
dintre foștii săi elevi nu'şi aminteşte despre tradi țio-

nalele caete .de: Drept Constituțional și Administrativ,
>

N

:
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«Pentru 24 ore, căci se tem
ea, bătrânul.profesor să nu
“i le copieze, La. examen
e era indulgent,
dar ținea
mult să i se răspundă aid
oma, după tipicul caetului.
“Spunea întruna?: «vezi dra
gă, știința studentului e
'Ducuria şi” cinstea profesoru
lui
"Suparau, căci. Urechia le vur ». Şi Studenţii nu se.
bea Plin de afecţiune și
«dragoste, înti”un graiu

dulce şi desmierdător...

--

Actiştii jeseni, „

„. Foarte

mulţi

—

teen

muzicanți

“ieşitde pe băncile: Conser și artiști cu renume au:
laşi. Numeroase talente muzvatorului de muzică. din
icale au ieşit la lumină.
ca: Gavril

Muzicescu, directorul cor
ului metropolitan,
Emil Veitzecker, pianist
fost profesor. la Conservat
rul din Cernauţi, Gh. Bor
otea
“chestra în: Rusia, Leon. Brinu, violonist şei de or..
lj violonist, profesor la:
Viena, Giuseppo Benotti
violonist, conceruist la Lon
“dra, Vasile Hasnaş, artist
-:
mal din lași, Neculai Barsocietar.al Teatrului Naţioromână din Paris, loan bu. violonist în. orchestra
„Alex. Borteanu flautisi, angDumitrescu, vestitul tenor,
fala pianistă, profesoară ajat în husia,. Maria. Ke2
dirijorul corului Sf. Spiridon,la Bucureşti, Titus Cerne,.

Enrico Mezzetţi

profesor

„Aspasia Sion (Burada),
profesoară. la Conservatoru
«din laşi, Carol Fruhling
l
pianist, profesor la Viena,
Petru Liciu artist, Consta
nţa Erbiceanu, pianistă
con-.
certista la Paris, lon Bur
suc
Vande,' artistă la “Teatr , violoncelist, Elena Le“Teodorini violonist, €. B. ul din Bucureşti, Atanasie

Penel artist, State Dragomir
artIan
icusLat
tein
,er şef de orchestră română
la Viena,
loan Avram, contrabandist.
ângajat în Rusia, -Ortansa
“Camelia Mihailescu, - pri
madonaă la opera din Bu
eşti, -ete,
cu=
i
ae
|
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„MM. Me
_::*

«Cum

se făceau altă dată Mitropoliţii», a pove-

istit?o însuși fostul Mitropolit, blândul losif Naniescu,.
al Moldovel şi. Sucevei. Povestea aceasta e pur mol-

a
dovenească.
-:- Vorbind despre reconstituirea şi.terminarea Mitro--

poliei; Mitropolitul Iosif spunea dese ori: Mitropolia.
„actuală a fost începută de marele Mitropolit Veniamin
„la 1841. Domnitorul de atunci. Mihai Sturdza, care nu.
ştia decât bani, bani şi iarăși bani pentru dânsul,.
wa voit să dea lui Veniamin mijloacele trebuitoare
-pentru clădirea catedralei. Veniamin s'a supărat din
cauza

actasta

Mitropolit a:

şi a demisionat.

Locul

de

70.000 galbeni

şi a

putut să

rămas vacant trei ani. Vodă Mihai aştepta ofertele.
In sfârşit, s'a ivit oferta lui Meletie, episcopul de
Roman.

A

dat

dea o:

că pe atunci episcopul
sumă atât de mare pentru
.
administra averile bisericeşti Meletie nu se sfiia sa

spue tuturor această întâmplare. Aşa, în ziua însta1arei, Vodă Mihai'a îrimes la palatul Metropolitan o
“ caretă nouă cu. doi cai, ca sâ iea pe Mitropolit sa'l

ducăla palatul domnesc, sa'i dea mantia de învesti-..
tură. Domnul voise să 'iacă o surpriză galantonului
Mitropolit. Acea caretă îi era dată ca prezent și de:
aceia purta pe dânsa următoarele iniţiale: M. A. M.
(Meletie Mitropolitul Moldovei). Meletie: prefâcându-

se că nu înțelege rostul inițialelor, se adresează în.
scară, înainte de a se sui în caretă, arhidiaconului.

“care îl urma:
i
|

-

-

2

|

o

—eCe's buchele acestea arhidiacone?
— «Nu ştiu preasfintez.
—aMii, Mii, Mii. Aşa strigă veşnic Vodă
După.

înstalare,

starețul

Neamțului

Mihâi»..

şi al Secului

de obicei. Adusese doi saci
a venit cu pocloanele:
de culbeci înfundaţi. — «Ce ai adus părinte ? -—=Nişte
culbeci, Inalt Prea sfinte. — «laţi-i îndărăt. Eu mam dat -culbeci pentru scaunul micu. Vodă Mihai cere:
|
Baniăbani şi iar bani, nu culbeci».

”
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- Gheorghe” Mârzescu.

Unul
- Mârzescu,

dintre fiii. iluştri. ai Moldovei, Gheorghe. .
încetează.

din viaţă.

Pta

=>
Mae

Om de. o inteligenţ a strălucitoare, om 'politic su-!
„perior și educator naţional, nume
'lui: le
a -rămas în: -

“istoria noastră.

„- Reîntors

'de.la' Paris, a fost numit profesor de

„drept civil la facultatea de drept din lașiiar.
, de aici
-a fost transferat

la acea din Bucureşti.

A

debutat sub

egida marelui.M. Co-

„

gălniceanu, luând parte”
„la toate. mişcările politice
A țipart
."
icipat
j
(la
„Conspirația,de la ' Ma„Zar-Paşa.. A publicat
în colaborare cu Dimi-.
trie Sturdzala broşura
» «Spionul prusian» și a
|*

„scris prin ziare“ multe.

articole, “semnându-le'.
] „Iordache VulpescuA.
.
„tost şi.minist
în două.
ru

"rânduri şi s'a ales a-.
Proape permanent se"nator al colegiului Il de

-

„| laşi. Cec.n'a fost Gh,
Mârz

escu ?
Avocat,
profesor, ziarist, ora-.

tor, membru. în 'parla=

*

Gheorghe
me tea

.

Mirzescu

4 ment,tministru. A tre-

cut 'scara._activităţii 0- - -

ari
„mulul public, punând
:
“în toate formele acestei prodi gioase activităţi, pecetea.

“individualităţi sale. Dar, ă dis păru
cu dânsul
t
şi 0 mare “figură a Iaşilor. Presimţind „apropiatul său: sfârșit, de
“şi medicii îi dâdeau mere u speranţe de îndreptare,.

-Gh. Mârzescu spunea:— «Nu oamenii mă. pot ajuta.
Singur Dumnezeu şi ce-mi va fi scris, aceia se va
7

166.
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întâmpla»... Primul ziar
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îriființat de Gh. Mârzestu a

fost--<“Frecutul>-în 1858 şi era scriscu litere chirilice...
A mai înfiinţat ziarele : <Cugătul. ţărei», « Apărătorul
legei», «Steaua României»,: «Pactul. social»,. «Libe-

ralul»- şi «Prietenul Poporului». Gh; Mârzescu a iubit: .
„foarte mult laşii. Parcă”! vedem cum în frumoasele:
seri de iarnă, după ce'și facea plimbarea safavorita.
la Copou, se oprea în colţul grădinei Trayan și după:

ce “adresa câteva vorbe . mustâciosului italian ce sta...

în colțul “Trayanului, își umplea un coș cu castaneprăjiteşi pleca "cu ele în spre casă, în strada Ale-"

Xandri unde locuia. -

e

Sandu Râşcanu..

|

A

Despre Sandu Râşcanu, ieşan ca şi vasluian, ori

când își amintesc - ieşenii, căci a. ramas 0 vorba celebră .după“ dânsul, pe care o voi povesti-o acum.
“Juniwis“de
t frunte, cu «talentul» vorbei sale
a rostit:
, .
la 'o-intrunire în sala circului Sidoli,
un discurs în
“anul 1892. Acest discurs a fost cules deo comisiune
din gruparea literară din care făceau parte G. Catargi,. .
Canari și Eugen lonescu și publicat într'o broșură
dedicată comisarilor” de desparţiri de pe atunci:d.
Zdrobici, Dioghenide, Buznea, Spiridon, Harhas, șefului;
„de sergenţi N. Ionescu, lui: D. Brudea' -pe atunci:

poliţai, alegătorilor .cojegiului 11 de deputaţi, din desp...

og
o.
Îşi, a lVşia V-a,
Cuprinsul discursu-ui—sunt precum vedem toc-.
mai 30 de .âni de atunc
— este
i
urmâtorul,.cu pro-

„_nunțarea speciala a sa:

,

.

„Domnilor alegători,
<Urcându-mă “aici, n'am

luat cuântul

calomnii...

m

intenţia

discurs (aplause). N'am această

“ şi acu e vremea

de

a ține un.

diprindiri (aplause),.

faptilor (aplause

prelungite).

Am.

pentru a mă apăra în potriva unii infame

"“Voci:: Bravo, bravo...
A

|

|
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Domnilor + sunt acuzat prin toate mahălălile şi.
la toate întrunirili că eu, Domnilor, adică. aşi Îi, şei
de bandi de baătăuși şi că sinucid lumia: prin Taţa=
raş (aplause; murmure:de desaprobare într'o .parte
-a'salei).. Eu Domnilor, - fac apel la d-voastră, Dom=
nilor, ca să * spuneţi : dacă eu sunt.şef de: batauşi.
Auziţi : D-lor, că eu aşi îndrăzni sa. bat pe vre'un :
domn alegăâtor (aprobări. unanime). li vom bate D-lor;:
dar îi vom bate “D-lor nu cu bâta (mare. sensaţie), .
„dar îi vom bate (aici oratorul bea apă ; - mişcare în
public) cu voturile D-voastră, pe. aceşti (aplause. entusiaste -şi îndelung repetate acopar ultimile cuvinte ”
ale. oratorului).
«Mă “mai acuză că eu D- lor, aşi. fi impănat, mă- |
hălalili cu agenţi. Fac din nou un apel la d-voastră
D-lor ! Respundeţi d-voastră, D- or, unde sunt agenţii
mei, Domnilor?

-* Mai

multe

aici suntem.

voci: Sarutăm mânile, Coani Sandule,
|

3

(In' faţa acestui: raspuns, pus la cale de oposiţie,

“indignarea lui Conu Sandu

nu 'mai cunoștea margini.

Cu un gest superb apostrofează pe nesocotiţii între-"
rupatori) :
—
Tăceţi pezevenchilor (Voci: afară. Preşedintele întrunirii invită cu 0 voce care nu admite Te-.
plică, pe întrerupători să părăsească sala):
2
— Nui credeţi, continua Conu Sandu, spun minciuni D-lor, pi onoarea mea D-lor, să chiorăsc D-lor...
“Ajunsese o figură- populară - şi. debutul sâu' în
politica, a fost resculând sătenii din Vaslui, pe timpul
când s'au dat primele apanaje Coroanei,
|
“D, Abgar

Buicitu.

p. Abgar Buicliu m'a- scapat atunci de... biografia
ce ja făcut oposiţia,. căci: biograful spunea:. «Dacă.
ați crede că proprietarul. acestui. sonor nume e vreun.
străin, v'aţi înşela. Abgar e:cel mai'român dintre.
toţi românii, Ca atare € cel mai zelos apărător.-al

„ heamuliii nostru, e antisemit, anti-neamţ, anti-bulgar,--
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tol. cee vol, în”
i
fine. chiar şi i anti armean. “Tatăl său |
lacovache Buicliu, era' secretarul ..bâtrânului boer ;
Bașota. Cum se. vede origina familiei era la îndemâna .
„istoricului, dar el .n'a vrut sa -uzeze de aceste docu“mente. La tribunal întrebuințează mai ales argumentul..
ad-hominem faţă de preşedinte. La teatru cât a fost.
preşedinte de comitet teatral,:a amendat şi a elimiuat
pe ârtişti, a censurat şi micşurat piesele şi s'a certat

cu amândoi colegii sai din comitet. Ei stăteau în loiă,
iar .d. Buicliu în stal. A fost ales:decan. După vre'o
doua trei luni, întreg baroul a. început să răcnească
împotrivâ-i. Ajunsese să aiba ca partizan numai pe
jurisconsultul Balta»,
|
|
o

i

i

a

Iorgu

Catargi.

o figură. simpatica era: lorgu Catargi sau Gogu, .
cum i se spunea. Avea o înfăţişare aleasă : «rotunjor, înțevit, purta cu mândrie pe umerile-i. joase un
cap, care, de

sub

nas

până

sub bărbie,

sâmâna gro-

- ZavV, cu acel: al lui Napoleon... III, graţie unui barbişon triunghiular. Era o fire cu apucături de om mare.
Bisinark când se supăra pleca la Verziu. lorguCa
targi, de era perioadă. electorală o Ştergea în... Tataraşi, unde vorbea.
în timpul unor. alegeri junimiste, lorgu Catargi.
stăruise: din răsputeri ca un amic al său “X din Capitală, să vie la '-vot. Omul nu prea voia să se deranjeze.

Dar

venite : pe

bune.

dormea

cetăţean disciplinat, se supuse invitaţiei

cale...

administrativă.

Pe la: miezul . nopţei pe
mai. bine,

începură

Hotârâ să se răs-

când lorgu. Catargi

sa curgă 0 serie

de

mis-

terioase telegrame, cari conţineau un singur cuvânt:
sosesc, iscălite X..şi datate din Chitila, Buftea, Periş,
Crivina, Rahova,

Brazi, Ploeşti...

Și lorgu

Catargi,

trezit în pripă de 46. de ori, găsi că, votul amicului
X costă cam multă... durere de cap.
ÎI

a

- Moşia Stânca

“Moşia Stânca, vazuta de departe, apare

ca un

|

NI
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castel feudal, zidit pe : nuchea dealului,
neşte valea Prutului.
.
Arhiva

de. la Stânca
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care stăpâSa

|

e o: bogăţie.

,

„. Cea mai veche arătâre documentată despre Stânca.
“0 avem

din 7156

vorbindu-se

de

ţinutul Iaşilor

sub.

Vasile Lupu Voevod, în. „care.

satul Coţimâneșşti, spune
supt: Stâncă.

ca este în

In alt document

din 7174

Febr.. 18 de la Duca Voda, se zice că <grădinele câte
or. hi pe Jijia, suptu Stânca la Coţimăneşti»::
“E aici un castel, e Stânca cu palatele sale, care
Stau ca dovadă de; viaja ce s'a scurs acolo! din vă
trâne

vremuri.

|

Aici e legătura cu tsecutul caci scările ce le sui,
„copacii ce-i vezi, via sădită, parcul regulat, aleea
tunsă, biserica clădită, -palatul somptuos, toate. îţi

spun că acolo.e îngrâmădită munca din neam în neam
- şi că dar fiecare rând-de oameni a adăugat la munca

înaintaşilor, condiţia neapărată, a progresului.
..

4

Sa

' Grigorie Cogălniceanu.

Alb ca colilia, un -alb curat şi tânăr, care atrage.
:Şi pironeşte atenția, Grigorie Cogâlniceânu, ayea în
“îigura-i întreaga icoană a suretului. n
|
Mare proprietar. funciar, "Cogâlniceanu a facut „din agricultură o. știință complicată ale cărei :taine le
| curtoştea pe de rost și ale cărei. legi le aplica pu-.
srurea cu succes. Făcea politică numai pentru că în -societatea noastră: anevoe se putea: da în laturi de
;la această supărătoare necesitate.
Era moldovanul căre. suferea de nostalgie, numai
„când se gândea; să treacă Milcovul.: Om 'serios, in=-'
- :teligent. şi de

mult

bun

siinţ, gospodar care

era dat:

de. exemplu, pătrunzător şi fecund în mijloace prac“tice, se gândea mereu la oraşul acesta, care :suferea,
se gândea la- leacul cu care sâ se poată - readuce:
viaţa și belșugul cari au facut odinioară „Spleadoarea:așilor,
|
Simţimântul său de dreptate a fost” interpretat
suneori ca îndărătnicie," francheţa lui a trecut, Uneor
7

„
.

E
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drept brutalitate, iar lealitatea saa fost de multe ori:

imputată -ca- o înclinare la-preferinţe,
de cari faptele
au dovedit regulat că e străin. Grigorie Cogalniceânu.
a fost: un caracter, ofiginal poate, dar. un caracter
întreg şi: mândru. Viaţa-i era' mâsurată cu compasul.
„EL a-rămas o figură frumoasa a Iaşilor noștri,
pa

- P. P. Carp despre lo Spacu.

„

Sosit la laşi, spre a-şi. regula afacerile: sale 'bă-

nești, pe care le avea de mai bine

de 20 de ani cu.

cunoscutul bancher de atunci: Mihel, Daniel, ca în de-

obște, P. P. Carp a

tras în gazda la

Anton Naum,.

bătrânul profesor universitar şi academician, confi-dentul lui P. P. Carp dupa Buicliu de la Casajie sau.
„la <Boileau-ul României», după cum îl poreclise spi-.
- ritualui Vasile Pogor, acel de la. care se trage nu-:
“mele de. <Junimea» cercul înjghebat pe vremuri de:
“Titu Maiorescu, Iacob si L2on Negruzi, lon lanov,.
-P. P. Carp, Şt. Vârgolici, Nicu Gane, Anton Naum,..
Cazimir, “Todiriţa Rosetti, 1. Pop Florantin, Ciuper-cescu, Roiu şi Lambrior, loan Creangă, M. Eminescu,

V. Conta, aceşti

4 din

urmă

ecaracuda <Convorbi-.

“ rilor Literare», după cum ii „porecli- sera
bătrânii. In-truniţi cu toţii la masa, în casa lul Anton Naum (din.
Strad. Gafencu), se povesti un .episod din trecutul.
«Junimei>, reamintit de P. P. Carp.
|
|
Venise vorba despre sinuciderea lui Spacu fostul;
casier-director. dela Banca Naţională din orașul nostru..
P. P. Carp ascultând povestirile pe care i le facea:
un commesan despre sinuciderea lui Spacu, zâmbind
printre lacrimi,-a spus: : «Puţini dintre voi, care a-ţi
fost pe atunci în «Junimea», vă aduceţi. aminte_de
«IO Spacu», aşa-i? Ţin minte ca bătrânul Costachi
Negruzzi şi în urmă -băeţii lui Jak și Leon săracul,.
avea ca stoler de casăpe lo Spacu, caci așa era scris:
pe firma bătrânului Spacu, tatal Sinucisului. Locuia,

bătrânul în Strada Primăriei, par'ca văd căsuţa scunda.

cu doi salcâmi.în poartă și cei doi câni râide la casa.

„de din faţa, Pe atunci secretarul de redacţieal <Cons
-

ta

IAȘI DE ODINIOARA

$..

7:

vorbirilor Literare» era Jak Negruzi. Intrunirile. le tăceam când la Pogor,:când: la Negruzzeşti, de vale:
de: Petrea. Bacalul, în :casele: din . Strada Săulescu..
Acasă la Negruzzeşti tot auzind noi vorba, ba că
„Scaunul stricat, ba câ masa le'vor trimete la lo Spacu,.
ne deprinsesem. să auzim spunându-se lo Spacu ca şi
cum

am

îi: spus cofetăria

M-me Alexandre.

Cum

am

învârtit noi înţelesul vorbei «lo Spacu» ru știu; dar,
de câte ori seara.la: şedinţele . <Junimei» se citea.
„vre-o bucată literară mai slâbuţă, numai - ce auzeai: o merge ca să vada lumina tiparului, dar mai
are nevoe de meremetuială, 'are să trebuiască să o:
trimetem la reparaţie la lo Spacu.
Şi cine era'l0o-.
Spacu—tot mucalitul de „Jak. Negruzzi secretarul TE-.
dacţiunei

revistei.

.

lacă aşa numele părintelui bietului sinucis Spacu,.
„a avut amestecul iui în aprecierea şi. publicarea bucăţilor literare în cercul < Junimei>..
Cotnelia

«Răuniunea

Femeilor

Române

din

Ernitian.

laşi», a

fost

înființată de Cornelia Emilian în 1868. Cornelia. Emilian, femeia de - bine atât: de cunoscută la lași, mai

are. la activul ei şi Prima şcoală profesionala de fete:
din țară. Pâna atunci nu exista în ţara 0! școală, în

„care fetele.sa înveţe croitoria, lingeria, etc.
Dieptul

de vot al. femeilor, a pornit tot de la laşi.. |

Prima mişcare,

în 1895, a fost

pornită

la laşi

tot de

Cornelia Emilian, când “s'a înființat Liga femeilor, care.
avea legătură. cu Liga femeilor. din Anglia, a cârei:
prezidentă- era d-na Warner Snoad, cu care Cornelia.
«Emilian erâ mereu în corespondenţa. Pe lângă scopul:
"de: a se -acorda drepturi: politice: şi civile femeilor,.
Liga din lâşi. are la activul ei opera socială a canti-..
nelor şcolare. Din- iniţiativa

acestei

Ligi, sa

înființat

la laşi 'și :în. țară, 'prima' canțină şcolară care distri—
b-ia. gratis dejunul şcolarilor săraci. Mai târziu, ur-.

-înâad - exemplul. Ligei. femeilor. din laşi, Spiru. Haret:
a: inființat cantine îni n întreaga fara. Sai

|
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Debuturile teatrale ale lui

” “Petru Liciu, Vlad Cuzinschi şi Mih: Belador.

„Pe când încă erau baeţi la liceu, aceşti trei cu“noscuţi. artişti organizaseră un teatru 'într'o. şură şi
“în grajdul caselor din Str. Vovidenie, proprietatea in-

ginerului Şteian Emilia
Teatruln.
avea

“săptâmâna.

Se

plătea

locin fiecare

întrarea: 20 bani stalul 1,10

“bani stalul [| şi 5 bani galeria. Se juca mai: mult
tragedii
cu morţi
, şi cu fantomeși din când în când

câte o comedie, în care juca Leopold Hax, în rolul
principal, producând mai cu samă ilaritate când juca
:pe ovreiul.. Reprezentaţiile
mai târziu aveau loc și
la “casa părintească a lui-Liciu, di Str, Gându, unde
“52 improvizase în curte o scenă. Reprezentaţiile apoi

alternau când. în Str. Vovidenie, când îni Str. Gându.

:Publicul se compunea din. părinţi şi prieteni, cari.
ocupau stalul |, iar stalul.Il şi mai ales galeria din
bâeţii de şcoală, servitorii casei“şi ai vecinilor. Terminând

liceul,

P. Liciu

nu

şa

lasat

de

teatru, ceia

“ce a îngrijit mult pe părinţii săi, cari nu voiău să-l
vadă actor.
De aceia, părintele lui Liciu, care era.
„membru la Curtea. de apel, i-a-dat un -post de co-

pist la

(Tribunal, în speranţă că având bani.de

bu-"

zunar și filnd ocupal, să nu mai poată să se ocupe
“de teatru. Cu toate” acestea, Liciu a mers înainte şi

„a ajuns ce .a aju
De ns.
asemeni şi Vlad Cuzinschi-şi .

“M, Belador au îmbraţișat cariera teatruluiși au reușit.
to

-

!

”

Ă

în

O veche

„E

.vorba

de.

disoariţia

X

revistă ieşană.

vechei ..teviste

ieşane -

„= Arhiva». Şi, de abia ,12 ani se 'mplineau acum

de -

la -apariţia ei şi cât entusiasm era atunci - în jurul
ideei scoaterei unei. reviste pur ieşane
în. ,
care mem“brii societăţii. științifice şi literare din laşi, -sa'şi publice lucrarile lor. Preşedinte era răposatul Gr. Cobâl-

„ cescu. Cu spiritul său ştiinţific, ținea ca revista să pâs- .
reze caracterul pur ştiinţific : studii, cercetări, recen,

“Siuni şi documente, cu excluderea hotărâtă a beletristi-

- TAŞIL DE ODINIOARA_.
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cei. Şi răspundea unei nevoi apariţia acestei însemnate:
“publicaţii,. ccă laşii n'au cedat pasul în privința. miş-.
cârii - culturale. « Murind' Cobălcescu,. cu dânsul să;
'schimbat şi. destinaţia .« Arhivei». Partea beletristicăa

luat locul, 'dar împrejurările literare ale ultimului deceniu mau Scos la iveala poeţi de
___
talent, aşa în câț, cu tot gândul bun |:
al inovatorilor “era de aşteptat în |
această privinţă, mai mult de cât!
se dobândise. laşii aveau nevoe de |
'0 revistă, de o revistă ca «Arhiva».
Nu lipseau elemente de muncă.|
Lipsea însă pe atunci firul de le-)
gătură.
Şedinţele «Arhivei». erau
puţin” vizitate. Totuşi s'a găsit un
om, A. D. Xenopol, neuitatul mare
învăţat, spirit superior din toate
„-5, enopel |
punctele de “vedere, care a strâns.
puţinele

persoane ce se mai intere-

pe

sau- de mişcarea literară. Ani, de: zlle se: prevăzuse:„în bugetul ministerului instrucţiunii “1000.lei anual:
pentru. ajutorarea «Arhivei»: Era Take lonescu, ce va.
rămânea pe vecie. omul atât de. -superior-al ţării şi:
mare. patriot, care : proteja laşii, căci tot dânsul dă=- duse 5000 lei pentru. cercetarile. arheologice ale: lui:
Beldiceanu și alte sumi pentru «Arhiva» ieşană. Acum încetase. ajutorul. Şi: rămăsese. ca numai A. D.
|
Xenopol s'0 susție,
aşi acum 100 de ani..

o interesantă . conterința se jine:. în oraștl nQsiru, Subiectul era foarte atrăgător şi foarte: mult

simpatic : Taşii acum 100 de ani în urmă; adecă

laşii

în 1800. Pz:noi ne intereseaza [așii şi de. acum şi
ori de când. Descrierea e datorită. lui Andreas Wolf:
fostul medic pe vremuri al mitropolitului lacob Stamati.
Este vorba de Iașii, pe când s'a stramutat rete-.
dința princiară, în a doua. jumătate a secolului. al
SIE
16-lea, de: la Suceava la laşi.
ri
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„_. laşii erau:râdicaţi: pe un teren cam lutos; încon-

„Jurat cu

ziduri,

despre

cari :azi:

mai. găsește
„nici-o urmă, cu regiuni netede și nu.se
deluroase. Impre- :
„nrimile oraşu

lui sunt: foarte frumoase

Dupa: pozițiunea

și

variate,

sa, oraşul lași ar fi pentru “locuitorii

“săi un loc placul şi priincios sânătâţii lor, daca:s'ar
înlătura -doua lipsuri suparatoare atât vazului cât
şi
„mirosului : daca .străbatem partea de sus şi de
jos

-a Oraşuluiîn spre

miază

zi, dâm

de

o.balta întinsă

«numită Bahlui, care împrăştie mirosurile sale neplacute peste toate imprejurimele, apoi șanțurile care
“întretae mai toate -străzile din oraș, şanţuri acoperite

“cu

butuci

de lemn, care . se

umplu

însâ

cu

murdarii

.şi pe timp ploios, butucii pria greutatea conţinutul
ui
„apos care se afla în șanțuri sunt râdicaţi în. sus” și
călătorii cu trasurile umblând. prin apă, sunt expuşi
la o mulţime de accidente. Intocmai cum -am călăto
ri
astăzi, pe timpurile ploioase, prin Nicolina.
sau Socola.
-_
Balţile Bahluiului sunt pline de sute și de: mii «de broaște şi alte gâmboase. Şi ce păcat ca pe a-_-

proape

pi

se

râdică dealuri,

pe

care

la o departare

* Joarte mica se află cele. doua mânăstiri Galata
şi
“Cetaâţuia și de pe aceste: dealuri se observa tot 0„aşul cu cele 69 biserici, mânastiri şi turnuri şi câteva case boereşti. Apoi viile placute, livezile, pădurile şi
“câmpiile, un raiu întreg al lașilor noştri.
Aspectul launtric al Iașilor e mai puţin plăcut.
„Numărul caselor sar putea râdica la. 5000, dintre
cari abea 200 sunt de zid, celelalte sunt de yalatuci

sau

de lemn. Printre casele de zid, abea vre'o 40 sunt

cu două rânduri, căci de obicei se fac case
cu un singur. rând, case cu 3 sau:.4 rânduri
găsesc. Casele sunt construite.în stil oriental,
de câteva :boereşti, construite de câţiva ani
gustul nemțesc, ..

„Dughenile

_ Părţile,

alcătuesc străzi: lungi pe amândouă .

dar sunt construite

fără de gust

nici o înfrumusețare din afară, în mare

Şi care în timp

numai
nu se
afară
după:

de incendiu

şi fără

parte

de

de lemn

sunt înghițite de flacări.
.

i
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-

A 1175

singur han merită a fi menţionat : hanul tur=:

<esc, care conține o mulțime de magazii încăpatoare
unde . magazionerii mai bogaţi îşi strâng mărturile
preţioase sub lăcăţi, pentru a.le preserva pe deo„parte de foc și. pe de altă parte de tâlhari. .
“ “Tradiţia spune că împăratul Trayan ar fi: avut
pe locul unde era palatul princiar, care cu 21 -ani
“înainte” sub Voevodul Alex. Mayrocordato (1783), |
a fost distrus prin foc, garda lui principală şi e foarte
care Ptola-

despre
iul
oraş Augustin
probabil câ vech

meus îi dă gradul de iongi*udine de 52 g 55 m şi
„ „latitudine 47 gr. 30 m, ar îi fost în regiunea aceasta.

dn

timpurile

cele 'mai

încă o colonie romană,
|
“insemnată.
Vechea fortăreață ar

vechi, când Moldova a fost
cladirea aceasta a fost
Dna
|
fi.ars împreună cu tot 0-

„raşul. Cinci ani mai târziu tot acelaș prinț a recon-struit'o şi de aceia' mulți ani ar fi purtat numele

de

„Stetanoveţia.
In 1491 acest. palat princiar a fost iar

..

în mare parte distrus prin foc şi au *rămas numai
:600 odai. Şi acesta cu timpul S'au ruinat aşa de tare

încât sub Const. Moruzi, Sau găsit numai

-de

locuit, -

"-C.

Moruzi

100 camere.

|

locuia într'o

casă foarte

|

restrânsă

prințul cu familia .şi. haremul,
aicea se ţinea divan,
„aici şedeau secretarul secret şi medicul de casă şi
tot aici era şi cancelaria tesaurului.

2

cumpărată dela boerul Const. Ghica (astăzi facultatea.
de medicină) ' şi care conţinea 25 de odăi. Aici sta

laşii aveau. 69 biserici . și -mânăstiri, printre cari

„Mitropolia, înconjurată cu un zid rotund,Se afla aci
şi casa de locuit-a Mitropolitului lacob, în 1797. Se
'mâi găsea şi o tipografie valahă, singura care se afla
“în toată ţara. Despre biserica Golia, se spunea câ.
aici se primeau oamenii nebuni şi se credea că ar-.
himandritul de aci era capabil să scoată pe dracul
-dintr'ânşii, lar despre biserica Sf. Spiridon se spumea că are venituri bogate, pe care un arhimandrit
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„fără de slujbă îi ajuta a le mânca, O singură şcoală
fără

nici o importanţă se găsea în oraş. Monumente,

înscripțiuni, biblioteci

insemnate, nu

se

găseau. nici în

școală, nici la mânăstiri sau biserici. Sunt interesante
- însă aşa zisele. casele de bae. Ele își au povestea
lor sentirentală, pe care nu o pottrece cu vederea.
„:
“Casele” de bae, erau trei pe atunci la laşi, una
era la curtea prințiară, unde numai prinţul,. prinţesa:
și familia își.găseau' comoditățile sau incomodităţile
lor de bae ; a: doua se găsea în ograda așa numitului Beilic,. sub care nume se înțelege cuartirul domnilor turci. Pe timpul. când turcii nu erau de faţă,
„baia. era frequentata şi „de alte persoane, mai ales.
de femei; A treia casă de bate era situată întrun loc
retras din : dosul Mitropoliei, în spre mlaștina Ba-”
hluiului şi aparţinea tuturor familiilor boerilor și preo-țimei. Venea la această bae şi divanul Effendi. iarna.
şi vara se duceau
mai ales cuconiţele cele tinere:
dupa fiecare curățire lunară și aduceau totdeauna cu -

ele un praf care scotea părul. şi îşi curățau, după
obiceiul turcesc, cu dânsul partea de jos a trupului,—
lucru care. era mai mult! intrebuințat după bae, de

„către grecoaicele şi bărbaţii lor, căci, cum pretutin-

„deni se găseau proaste care imitan moda, aşa şi multe:
moldovence imitau „acest. obicei absurd. Aceste operațiuni mai ales în părţile gingașe ale corpului, nu
se puteau face fără durere. Femeile, îşi atrăgeau he-"
moragii şi altele chiar. avorturi. Apa pentru aceste
„bâi nu era apă caldă minerala ci era adusă în oraş.
la casele' de băi prin olane de isvoare depărtate şi:

ordinare şi costau multe parale adusul apei și marile:

cantităţi de lemne ce ardeau. Fiecare: musafir care:
părăsea baia trebuia să platească
18—20 parale..
“VYoate aceste case de bai erau făcute după modelul
turcesc şi apa cra totdeauna atât de tare încălzită,
__În

cât

persoane

. cele sanguine

slabe

sunt scoase

afară

leșinate,

iar:

eşiau cu culoarea racului fiert pe obraz.
E
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: Mâncările erau atât de. grase, în cât stomacul cu
greu le putea suporta. Rar se întâmpla o masă, unde
între celelalte multe bucate, să nu se servească și o
„mămăligă, Chiar la masa princiară se mai mânca de .
multe ori acea mâncare favorită valaha, cu untdelemn proaspăt de nuci şi zahăr pisat.
„In ceia ce priveşte întrebuințarea vinurilor scumpe
şi a altor lichieruri, nu se faceau multe mofturi.
Vinurile

străine

se beau

mai

rar;

iar cele

din

ţară
se

.

beau de obicei la masă. Boierii erau foarte cumpătaţi la vin. Numai oamenii --de rând şi câlupării se
îmbătau. Lichierurile erau preparate admirabil cu pro- :
“pria lor mână de către cucoanele boerilor. Cuconaşii -(boerii cei tineri) beau cantități destul de mari de
punș. Toasturile erau legate de ceremonii: deosebite, .
iar la mesele mari, muzica vocală şi instrumentala
te asurzea.

+

laşii. erau plini de cerşetori; -Se observa însă ca
cei mai mulţi se prefaceau. Şi foarte mulți din aceş-,
tia, nu
umblau în haine mizerabile, ci: se plimbau

bine îmbracați în trăsurile lor, făcând vizite la cei
bogaţi, unde sub un fel de lacrimi de pocăinţe,. Je
"spuneau nevoile lor și anunțau de.scopul visitei.
îi
La laşi se găsea un institut de săraci Cta
este, Asistenţa socială, este legea vagabondajului,
“adunându-se

toţi

cerșetorii şi vagabonzii de

pe străzi.

şi “internaţi în azilul de batrâni de la Galata şi.în...
alte părți). Pentru acest Instiiut, contribuiau numai. acei cari pentru întăiași data erau râdicaţi la rangul.
de boier sau cari fiind în slujbe, căpătau âlte pro-.
moțiuni. La aceste numeroase ocasiuni intrau în casa .
săracilor, pe an,-ce! puţin'5000 de piastri cu cari se.
puteau ajuta destui de: mulţi adevăraţi săraci. Dar
săracii din „categoria întâia, adecă acei prefăcuţi, cari
aparțineau şi ei familiilor boereşti, atât năuceau pe |

reprezentanții
împartă

cel

tantul acestei

săracilor, în. cât aceştia trebuiau
din

urmă. pitac între

dânșii.

să

Represen- .

case era; totdeauna un, boier cinstit, dar
12
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totdeauna cel mai necăjit om, de aceia nu primea nimeni atât de uşor această. sarcină. Se sfădea de .
multe ori cerşetorul cu casierul, dacă acest din urmă

nu'i dădea suma cerută..În anul

1795 prințul a vrut

să dea Mitropolitului lacov Stamate această neplăcută slujbă, dar pentru că Mitropolitul a ştiut bine.
“la câte supătari S'arfi expus şi câţi bani avea săâ'l
ție slujba aceasta, a refusat'o.
DApi

„Interesant. era corcul de familii, al familiilor
n bile . din lași. .Erau vechi case moldoveneşti și greceşti. Erau: casa Sturdza, casa Roset sau Rosnovanu,

casa Paladi, casa Raducanu, casa Bals, etc. Casa
Sturdza: Unul Scarlat Sturdza se casatori în 1780

cu Sultana fiica cea mare a voevodului regent Constantin Moruzi şi deschisese dânsa o casâ -atât de frumoasă, âranjată după cele mai fine gusturi curopeneşti, cum nu se mai văzuse în laşi, dar după cel
din

urmă

râsboi

cu

Turcii,

Moruzi

plecă

cu

toată

“familia sa în Rusia. Un frate al său Grigorie, trâia în
lași şi se căsători cu o domniţă Calimah. In familia
Sturdza,

era

numai. fericire

casnică.

Casa Roset sau Rosnovan:

ginar al acestei
miți

după

una

case
din

Roset e numele ori-

respectabile : Rosnovan

posesiunile

lor.

Casa

îs nu-

şi masa

lor

„era deschisă ori cărui străin, care avea pretenţiunea
de a âvea educaţie şi ton bun şi mai ales nemţiiîn=
vâțaţi erau primiți cu brațele deschise de aceşti nobili ospitalieri. In iarna anului 1788, generalul rus Romanov şi'a luat aici cartier și după ce a cunoscut
îrumoasele
lor suflete, acest erou renumit le onora
cu toată încrederea lui, ba chiar cu prietenia lui.
Casa Paşcanu altfel Cantacuzin: Cantacuzinii
„cari locuiau în Mo!dova,
aparţineau familiilor celor
mai bogate din ţară şi se distingeau. prin urbanitatea

şi integritatea lor. In 'casa lor, domnea spiritul cel mai
nesilit

al sociabilităţii,

nirea

cea mai bine
,

unde

fiecare

străin

găsia

voitoare. Aici se desfăta

pri-

ochiul

-
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întrun cerc frumos de familie, compus din 12 copii
“bine crescuţi, educați de mama lor, o greacă, în contra obiceiurilor patrioatelor sale, cu multă iubire și
credință maternt,

Casa Paladi: Primul ministru Paladi care
a murit
:în anul 1800 a fost unul din cei mai bogaţi „boeri
mari din. țară, a lăsat în urmă gloria unui om leal,.
Casa Balş: Manolachi Balş, a cărui casa facea
«parte dintre

cele

mai

bine

din lași, a trecut

în Ru-..

--Sia şi Sa așezat în Dubăşari dincolo de Nistru. Făsnilia Balş -se remarcă printr”o purtare amabila și
modul nobil de a cugeta.
Afara de aceste familii moldoveneşti, se maigâ-.
-seau şi altele care-se râdicau. Erau familiile Casimir,
Beldiman, Carp, etc. Beldimanii erau de un tempesrament deschis şi vesel, Il rlăcea vânătoarea și distracţiile de societate şi să parea câ în' purtarea lor
erau deschişi şi sinceri, calităţi cari nu se gaseau
la un valah sau grec. Printre casele grecești din laşi:
«cari

se distingeau

sau

prin

eleganța

sau

prin ospiia-

litatea lor, s'a' deosebii una singură şi anume accea
.a hatmanului Costachi Ghica. Posesorul şi . proprietarul urei case frumoase şi a' pământuri însemnate
;pe care acest venerabil Ghica le-a cumpărat pentru

suma

de

400 de

pungi de la feciorul

lui

Deleanu

-Cantacuzin, şi'a dat silinţa să se.pue într'o lumină
bună piiatr'o parte plăcută exterioară a caracterului *
său

şi

pentru câ

înaintea

“Spune nimic. în .cia-ce
„dul „lui de a trăi. Intre
„casa

lui era singura

pairioţilor

săi, nu

se putea

privește ospitalitatea şi motoate celelalte case grecești,

-care „Putea

atrage

atenţiunea

«unui străin.
Costea

Bals, |

Costea .Bălș avea fisionomia aristocratică, gravă..
„Umbla ras, cu musteți mari, elegant şi cavaler.A
început să facă politică în ultimii ani ai regimuiui
:liberal, :înrolat

«chef şuerând
=

în

pe

opoziţia unită.

.Regele Carol

Şi'a facut

atunci un

când a venit

la laşi,
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“fapt pentru care a fost condamnat la două luni închisoare: Nu mult după aceia fu numit prefect de
poliție. Fotografia lui se poate vedea în cabinetul
prefectului de poliţie

în rând cu ale

celorlalţi pretecți:

„ai laşilor. De -şi. avea coroană pe cărţile lui de vi- -"
zită era democrat. Balş a întrodus felinarele la birjele
noastre,
Al.

Alături

de acesta,

o figură

Cantacuzino Paşcanmr

foarte

simpatică era .

acea.a lui Al. Cantacuzin Paşcanu. Eră unul din cei
mai aleşi sportmani ai lașilor, cu echipagii şi cai,

cari au făcut cândva ca poliția să'l aleagă deputat... |
Făcea botezuri peste botezuri prin măhalali, pentru.
“Că vroia cu ori ce preț sâ devie popular.. Pre cât.
era de econom în viaţa lui zilnică, pe atât își des--.

lega

punga

a' “fost

şi

în timpul
dânsul

plăcea din cauză

alegerilor.

prefect

de

Ca şi Costea
poliţie,

câ era. un post

dar

Balş,

nu'i

prea

prea costisitor.
Alexandru

Dabija.

Pe Alexandru Dabija, nu era ieşan să nu'l cunoască. Când îl întâineai, trebuia să râzi. Când cineva
avea vre'o cauză pierdută, se ducea la avocatul Dabija
ca să traga părței adverse, o batjocură. Pleduariile
sale provocau o imensă ilaritate. Sandu Râșcanu a
descoperit în A, Dabija pe marele orator și:i'a în-credințat

in alegeri,

o întreaga

armată

electorală. ŞI

în politică, tot avocat a fost. A” avut polemici prin
gazete şi şi'a propus să ardă ziarul «Lupta» ce aparea pe vremuri la laşi, care la poreclit avocat cu
argumeite de maidan. Avea foarte multe procese şi
era unul dintre cei mai iubiți ieşeni.. Când era vre'o
întrunire, Al. Dabija se aşeza într'o lojă și întrerupea
pe

orator.

.
=

Ioan: Ornescu,

Un
vechiu politician al laşilor era şi loan Ornescu, care a ocupat multe și însemnate funcțiuni. Avocat.
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„in vremea regulamentului organic şi tare în chestiuni bugetare. A fost ales ca “reprezentant al laşilor
în Camera de revizuire, ilustrându-se prin votul sau a
Conira apanajelor cu care -se falea mereu. Adversarii
“săi politici din timpul opoziţiei unite Vau poreclit
Urnescul, fiindcă ziceau dânşii, vroia într'o alegere să
urnească urna de la:locul ei. Era cunoscut că facea
xghiveciuri. electorale pe acasă: şi se pupa cu toți

casapii. -Scriia indescifrabil - şi semnătura sa se citea

îîn:loc de loan Ornescu
— 7 oameni,
D. C. Chirilă.
Un politican simpatie :a . fost, pe 'când făcea politică şi conceta țeanul nostru d. Const. Chirila. Nimeni
“au Ştia ca dânsul-sa împrovizeze o masă sau sâ prepare sălâţile, mai ates cele de icre de știuca cu ceapă.

„Avea întotdeauna o ideie ingenioasă când era întrebat:
«ce ne facem în asta seara Costica ?» Alegătorii il
“îDtâlneau - mirosind

protestantă,
„Socolei,

când

în

o mică

fundul
aiurea...

aventură, când

la biserica

Pacurarulni,. când
Era

foarie

la bariera *

apreciat

in lumea.

:politicianilor pentru calităţile. sale electorale. Cunoștea
pe toţi:alegatorii, pe “Țăru ca şi :pe “fodirică Niculau
„pe “Țibichi ca şi pe Tanase Tureatca, Avea de asemeni specialitatea să trateze cu «nobilii» în alegeri.
Era în stare. să'ţi spuie tot ce a făcut aseară priete„nul: sâu “t, sub ce gang Va întâlnit pe R, ori pe la
câte ore sa culcat V. D. C. Chirila a rămas una
„dintre cele mai, simpatice - figuri ale oraşului nostru
D-rul

1. Lebeli.

„O figura interesanta : d- rul | Lebell, cunoscut
in lumea” medicala: prin lucrările și «Higiena» sa, du“când o luptă: neimpâeată cu microbii şi “turba, pentru
"care cultiva iepurii. Medic și violoncelist, au facut pe
mulți să'i -scoata înainte zicâtoarea : «Ce are atace
iepurele cu scripca 7»
|
Radical

convins,

tbatorit cândva - însuși

astăzi liberal

convins,

șia

sâr-

căderea -la consiliul comunai

2
printr'un

_.
mic.

banchet,

la

care
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întrun: moment-de:

„entusiasm, s'a. văzut îmbrățişându-se cu un popă..
„Activ și devotat, înmulţea partidul cu câte un nou

adept. Era un temperament răsboinic, trăgând foarte.
bine la ţintă. Avea un singur vis, să vada pe P. P.

Carp

în ministerul

lui. Panu,

Avocatul

Gh. Anastasiu.

„Nu făcea parte avocatul G. G. Anastasiu, din
liga Langa, totuși era unul din cei mai buni prieteni
ai colonelului Langa. Era întradevăr avocat, dar din.

„cei cu suruburi din școala lui Alecu Şendrea. Pleda.
astăzi la Focșani, mâni la Botoşani, a treia zi se întorcea la laşi unde avea afaceri ce'i rentau, Era tare:

în

procedură

și excepţiuni.

Era zic

şi avocat cum ..

Pau cunoscut odinioară jeșenii,
tare în proceduri
„etc. cândva, căci acum trăiește retras Ja Constanţa.-

"A început să faca politică în opoziţia-unită, de unde:
a trecut la radicali, apoi a fost soldatul partidului.
Vernescu. Avea şi dușmani pentru ca a vândut cu
darabana pe mulți datornici, la vre'o 3009 cât se;
număra

pe

aturci,

la casa

de

economie

din

poarta.

din

strada.

* Palatului, unde dânsul era avocat—procurator. Dispu„nea de avere mare. Era cunoscut deci ca om chiabur Şi.
ca reputat sgârcit. Un vis îl necajea, un vis placut. Sa
ajungă

„ Anastasie

proprietarul

Panu,

Ghiţă Anastasiu.

spre

tuturor

imobilelor

a'i da numele

|

de Bulevardul

Institutul
„„când_

de Anatomie.

lată o clădire destul de vechie a laşilor, pe timpul

decan al facultăţii de medicină era d-rul Peride..
Frontispiciul este opera sculptorului W. Hegel,

Arhitectul care a fost sufletul cladirii e Ştetan Emilian.

Hegel a făcut și statuia lui Miron Costin. Acest
frontispiciu represintă o lecţiune
-de anatomie (disecțiune pe un cadavru). Puţina lume știe ca diverselefiguri ale frontispiciului acesta, reprezintă pe Take:
lonescu in picioare la capul cadavrului. Take lonescu

-

-

183%
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era. pe atunci ministru
în furd

sa,

e Ştefan

al instrucţiunii. Apoi la dreapta

-

cadavrului

Emilian.La picioarele

tot în picioare, e d-rul Peride fostul decan al îacul„__tăţii de medicină, iar la 'spatele lui “Take Ionescue

Universităţii. Alte figuri |

- N. Culianu fostul rector al

etc. Figura

sunt'ale d-lui ar. Gh. Bogdan, dr. Ureche

cadavrului e acea a sculptorului

|

Hegel.

Institutul.de anatomie la epoca clădirii lui, era
unicul în Europa, având instalațiuni speciale pentru

manipularea cadavrelor -âstiel: cadavrele îi sunt triurcate prin

mise pe vagornete prin galerii subterane,

un ascensor în amfiteatru, unde sosesc deschizându-se
două uşi în podea, dreptîn faţa băncilor amfiteatru-

lui. Lecţiunele terminate, cadavrele erau coborâte
cu. ascensorul, iar prin șinele din subterane: îndrep
|
|
“tate la dilerite secţiuni de Anatomie.
Moartea

ÎN 1902.

Alitropolitului Pimen.

Se săvârşeşte iritru Domnul Prea Inaltul: Arhi“păstor al Moldovei şi al Sucevei D. D. losit Naniescu,
Bătrânul

ierarh

- Biblie, care

se

s'a săvârşit

asemenea

drepţilor

sting cu ochii pe lumina

din .

soarelui şi

“cu sufletul plin de lumina certască. Batrânul Mitro-

polit era cel din: urmă representant al credinței, așa
cum au înțeles-o bătrânii şi cum minunat a spus-o
marele bărbat de stat conservator Alexandru Laho- :
vary : «Această credinţă în care ne-am născut şi în
" care voim să murim, a reapreşăzut la cele mai mari
“acte ale vieţei noastre, care a impreiunat mânile noastre cu mânile soțiilor noastre, care a adumbrit leagănul copiilor noştri, care a veghiat mângâietoare la.
căpătâiul strămoşilor noștri adormiţi, în care şi noi
sperăm să adormim în pace pentru a reînvia în spe„-ranță, Dânsa a fost de la inceput şi dealungul istopiei una cu națiunea română, dânsa a purtat în luptă -

steagurile biruitoare ale Mihailorși ale Ştefanilor, pen- -

2ru dânsa au murit Basarabii în Constantinopole. Ea
,
ea este
este amestecată cu pământul acestei țări
p
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dospită

în .inimele

0 va zdruncina».

*

și

în cugetele

RUDOLF

noâstre.

Nimic

„Mitropolitul losifa lăsat .urmă neştearsa

istoriei

neamului

nostru,

căci

întotdeauna

SUȚU

nu

în cartea
capul

bi-

sericei românești a fost şi unul din capul fiinţei noastre naţionale... Niciodată aceasta. nu s'a dovedit mai

bine, de cât atunci când el a fost cel dintâi, care la
10 Mai 1871, a bine cuvântat în numele celui Prea

Inalt, România. care nâştea
+
pendență şi mărire.
.

Acestui auster

să-şi

pue

sile Lupu.
“Mitropolitul
pând

petru

creștinismului.
Acest

Exarh-al

acel al

mare
figurl

prin

înde-

Plaiurilor, i-a fost dat.

restaurate

gloriosului

nesfârșita

dintai

|

şi

mitropolit,
ale

câtre

ale Bisericei

domnitor

Va-

|
s'a stâns întru Domnul,a fost

care

toţi

astfel cea

frumoase

se înălța
|

chipurile pe zidurile

Trei-Erarhi, lângă

mare

şi

bisericei

cea

sa bunătate, întru-

din

a fost
noastre,

urmă

|

dogmă

una din cele mai
unul

dintre ie-

ultimul

ban cea

şenii cu tot sufletul pentru lașii noştrii. EL a revărsat
asupra desmoşteniţilor banii şi cuvântul duninezeiesc.
O particularitate a Mitropolitului losif a fost dragostea sa pentru cărţi și manuscripte vechi, spre-a
nu se pierde conşţiința despre trecutul nostru istoric.
"Era amator pentru obiectele şi lucrurile necesare serviciului dumnezeesc, ca veștminte, ornamente. bisericeşti,

vase

sacre

şi altele.

A

dat

a
.

agonisit pentru cărți, documente vechi etc. A dat ultimul ban, pentru ca să îndulcească multora mizeria
şi ca să- potolească altora foamea. A dăruit zece mii

bucăţi manuscripte Academiei
"Ornâinente etc,

Române, obiecte
Biserica.

Lipovenii

sacre,

Lipovenească.

din laşi aveau. de mult o biserică în

lași. Era însă o biserică veche, darăpânată și făra
nici un stil. Complecta ci refacere a fost făcută de: |
către Ștefan Emilian, dupa ce mai întâi planurile au *
-€
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trimise la Moscova
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a fi'aprobate de către

autoritatea superioară
bisericească de acolo. Aprobarea a fost dată și lucrarea «efectuată astfel, după

cum

exista

„gele acestei biserici se gaseşte în cartea ide
spectivă liniară» a lui Ştefan Ewmilian..
,

<Per|

"Moş
/

ÎI

Cute,

IRAN

ai

„> Care baietan, care şcoiar, dela clasa I-a primara

- până la clasa a 7-a de liceu, nu cunoştea pe... Moş
„Cute. Era un tip care facea deliciul ieşenilor. Par'ca
s'a născut numindu-se Moş Cute. îimeni aproape nu-i
Ştia numele adevărat. O generaţie întreagă Pa tras 'de
„poalele surtucului său, pe care sfertul de veac a depus

"atâtea pete. :

o

Moş Cute dimpreună cu dascălul Tarara dela biserica Talpalari, erau subiectele de predilecție ale bae“ilor, cari umblau fugari dela şcoala. Natura şi alcoolul .
s'au întrunit pentru a-și bate joc-de. nasul său, Baţul

“ui,

mai

înalt ca dânsul,

Ghiar dacă

nimeni

“ca omul depr.ns a

era

într'o

continua

mişcare.

nu se lega de dânsul, arunca bâţul,

fi sâcâit. Cartea viejei lui Moş Cute

mu Cuprinde pagini interesante. «In tinereţe, zicea dâu-

“Sul, am fost ipistat. M'au dat afară pentru luare de

„mita, şi de atunci bat drumurile».
”
Din cauza persecuţiilor.la care era expus din partea
«muscalilor şi a băeţilor, Moş Cute a parasit oraşul şi
-s'a stabilit,

în eterna

vilegiatură,

la: rondul

al treilea

„dela Copou. Acolo sta culcat pe bancă iarna, pe iarbă.
„Nara aşteptând venirea birjei ca o salvare sigura.
«Un

-

și astăzi biserica: De altfel'una din plan-. -

biet nenorocit persecutat

de o boală cronica, im--

„plora dânsul, pentru cât vă va lasa inima !» Adorator
«de taifasuri, moş Cute povestea istorii. Cu căciula în
mâna, ținându-se

cu cealaltă de fănarul

trâsurei,

spu-

mea: «hi! hi! hi, astăzi dimineața ieşind din grădina
- Primăriei, băeţii mânca-i-ar câinii și scapeţii .cei fara
„de viaţă, odată pe mine cu chiote: <Moş Cute! Şi
„da „urma urmei, tot pe mine la comisie m'au dus. Acolo
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în beciu, am făcut o petiție către primul'procuror.

rog citește-o şi d-ra, hi! hi! hi!

Te-

|

Dacă în mijlocul discuţiei trecea altă: birjă, MoşCute lăsa taifasul neisprâvit şi fugea după ea; Pe urmă:
„se reintorcea. «Și cum spuneam, continua el cu cel:
din

prima

birjă,

o

petiție

la

d. Prim-procuror,

ce-=

tește-o şi d-ta. hi! hi! hi!» și punea apoi ochelarii:
ŞI citea singur: «Rog luaţi mâsuri contra băeților şi:
a scapeţilor cari mă îluera parca aşi fi Voda».
Biserica Bărboi:

La vechea biserică Bărboi

din cafasul -bisericei,

se găsesc

cărți importante,

în niște lazi
de

o valoare

deosebita. De pe inscripţiile de pe o banda de „piele
găsită în fundul lazei (a treia), sa constatat ca ele.
au aparținut Elenei Suţu născută Manu,. donatoarea:
„dela așezâmântul Sf. Spiridon
. cărți
, lasate în păsirare de către defuncta, cu. prilejul plecarei sale în:
“Transilvania, în timpul ciumei celei mari.
a
S'au găsit: 543 carți printre cari ediţii rare de
cărţi. din Tibul, Pliniu, Virgil, etc., apoi tratate de

matematecă scrise în grecește, un album cu ilustraţii de arte, un erbar, toate păstrate minunat, datorită

unor mănuchiuri de îoi de tuţun,.câtorva saşeuri cu.
praf de piper roșu şi câtorva bucăţi de sâpun turcesc, care alungă 'moliile și gonesc şoarecii.
Uşer Coligher

Mulţi ieșeni au cunoscut pe Zugravul Uşer Co-ligher, transformat după ce a parasit laşii, plecând,

în Grecia, în creştinul Anton Galis. E o întreagă -is-torie

manul»

cu

viața sa şi a facut

sensaţie pe

acestui evreu ieșan, în deosebi

vremuri

în cercurile

raelite bigote din țara. In anul

1882 zugravul

a fost

în Grecia,

«ro-:

is--

Ușer *

Coligher' licrând în casa unui bogătaș grec din laşi,
asigurat

că daca arpleca

cu multa:=

înlesnire, și-ar putea agonisi traiul zilnic. Zugravul.
pieacâ în Grecia şi se instalează în comuna Megara,.”:
„in anul 1902 se anunţăcă în. comuna Megara a de--

|
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meseriașul Anton Galis,

cedat

Avutul rămas

aecedatului a fost sigilat. Reposatul
Megara sau Ușer Coligher din lași,
Megara

sâu din

niele

1877

ÎN

ee

era get-beget

pe urma.

Anton Galis din:
care: după nu-

elin, strănepotul:

lui Lycurg, a fost! inmormântat: de doi preoți cu. toată.
poripa cuvenită unui creștin, care prin cinstea şi hâr-nicia lui, se facuse iubit în întreg satul. Obştia câca

tunului,

ei prieten

un

prinos .de recunoștință

ca cinstit meșteşugar,

i-a

pentru

fostul:

tocmit o cruce

frumoasă, aşezând-o la. căpătâi. S'a procedat apoi la:
inventarierea averei sale. in odâiţa unde locuia dânsul:

sa găsit un cufăr de lemn vopsit cu cărămiziu. “Sa:
dat aici de un obiect cu baza cubică înfășurat în nişte

„curele

subțiri şi acest obiect

era pus

în o altă

cutie...

“ S'au mai: găsit 6 cărți mici, dintre care una scrisă
într'o limba necunoscută judecătorului. Judecâtorul a
mai dat și peste o hârtie groasa uzată, care nu era
decât un-paşaport. în care citi în loc de numele lui
cunoscut acolo de Anton Galis, cel din laşi Uşer Coligher, de naţionalitate israelita, ce religiună mozaică,
„de loc din lași (România). Nişte rude ale sale din laşi aflând despre acestea,
Sau

dus

la parchet,

ca să

se intereseze.

mai

de

a-

„ Proape. Aflând cum a fost înmormântat și ce a rămas
“după moartea iostului zugrav ieșan, au spus: <Moştenire ca moştenire, dacă n'a fost, n'a fost; dar cum
bietul Uşer a fost făcut creştin, fără ca să ştie dânsul.
măcar ceva despre aceasta 22
DI. loan.

Găvânescul:.

O personalitate distinsă. a lumei intelectuale ie-.
şene, care niciodată nu s'a gândit să părăsească a“cest oraş. Şi ca profesor de Psihologie, Pedagogie şi
Estetica la Facultatea de litere de la Unive crsitatea.
noastră şi ca conferenţiar și ca director al Seminarului pedagogic universitar, figura d-lui loan Gavă-.
nescul apare atât de luminoasă și atât de deosebită.. .
Este ieşanul care în atâtea rânduri a - apărat:
-cu atâta hotarâre ştirbirea Universitatei Moldovei,.
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Feredeul turcesc,

Şi astazi incă se mai știe de Feredeul Turcesc,
„care
a devenit jistoric prin însemnătatea avută!

„odinioară. Feredeul acesta a fost zidit la laşi de Vasile Lupu.
„pole

„cabine
«mai

La început

şi marmură

Feredeul

în abundență

a îost

zidit

cu cu-

și împârțit
în frumoase

sau chilii. Afară de acest feredeu, Vasile Lupu

zidi

încă

unul,

Vasile

Lupu în curtea Domnească,

„astăzi Palatul administrativ. Paul de Alep. despre a- .
cest feredeu spune câ Vodă Lupu mai zidi încă unul
„din palaturile saie, pe lângă apartamentele Domniei, o |
altă superbă bae pentru uzul său propriu, cu un pa-.
viment de marmură şi mai multe fântâni, în care apa
»5€ aducea de la lac în căruţe.
IE
Lacul de unde se aducea apa, se numea heleş„teu şi era din dosul Curţei Domnești, întinzându-se

până în dosul bisericei Trei Sfetite. (Trei Erarhi). In
„acel lac se afla peşte foarte scump şi marc. larna
când heteşteul era înghețat, boerii se plimbau câlâri,
între curte și M-rea Galata. Episcopul Melhisedec
vorbind despre Feredeul lui Vasile Lupu, precum și
„despre şcoala de la Treisfetiteli, zidita tot de acest .
Voevod, în apropiere de feredeu, ce se afla pe ulița
:Savati, nu departe de Bahlui, spune ca au rămas
:proprietăți ai M-rei Trei Sfetiteli, după ce s'a des;ființat şcoala, că egumenii greci de la acea mânăs:tire închiriau aceste edificii a persoane private şi din
“venitul lor se foloseau.
Feredeului acesta s'au făcut multe reparaţii, de
câtre egumenul Trei Erarhilor Ezekil. Două inscripfiuni

au râmas

sculptate

în aceiăşi

piatră

și puse pe

:peretele feredeului, deasupra uşii cum te scoborai
“pe scări dintr'un paravan de scânduri, ca să intri
“înăuntrul băilor pentru femei.
Acest feredeu, care are un trecut atât de inte„resant în oraşul nostru, avea o zidărie ca cremenea
şi când

se

a fost

sfarme

dărămat,

a trebuit

mare

muncă

ca sâ

zidurile cu cazmaua, din cari ieșeau scântei.
.

A
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Dar, în loc să se repare feredeul, s'a dărămat.
n temelie şi s'a radicat în lo: ul lui baia co-

pănă

munală. S'a daramat, s'a desfiinţat o rămăşiţă
din.
cele mai interesante ale vremurilor vechi, s'a nimicit .
o legătură care ne unea cu trecutul, s'a stâns în amintirea noastră, înca o icoana scumpă a vieţei din.

laşi. Piatra cu îinscripțiunea
est feredeu, a fost

urile

cari împodobeau

Feredeu,

se

vedeau

din anul

sfârmată

1747 de la a--

și aruucată. Pe dessm--

bolțile pe dinâuntrul fostului:

turci

trăgând

tutun

cu ciubucile:.

și narghelele.
A. inai râmas astăzi
Feredeu turcesc. Atât.

doar

amintirea
Apa

de

aur

numelui

de.:

a lui Andronic. .

Cine:nwşi aminteşte de vestita apă de aura
faimosului Andronic ? Se recomanda dânsul că poate
face bani de aur. Ţinea o casă destul de mare, în.
care una din. odăi avea: numai pâsăricu mecânism,,
musici mecanice, pe o masâ
tot ce trebuia pentru,
repararea. de
ceasornice şi pe pereţi-o mulțime
de:

ceasornice de toate mărimile, El se oferea sâ repare:
“ceasurile, ţi le lua, ie dădea unui evreu meșter şi le
înapoia apoi persoanei în drept, fară chiar ai cere-.
parale şi trecea drept ceasornicar şi mecanic. Mai
târziu, dădea a înțelege tuturora că-el ar: putea face:
“bani

ca şi la stat,-ba, zicea

că

tot face bani

şi pen-

tru stai şi în loc să'i toasne la stat îi toarnă la dân--:
sul în pivniţă

Şi .că un

napoieon. îl: costa

pe

el,5lei...

Victimile erau prinse repede în capcană: Andronic
arăta câţi-va saci “plini cu bani, Gându'i drept napoleoni, toţi negri. Napoleonii de deasupra erau ade văraţi, dar ine griţi cu acide. Spunea câ el ia fa-bricat şi că acum îi. trebuia apă de aur cu care să'i
spele

și apoi să'i

pună

.în

circulaţie, Scotea

și

o:

sticlă cu puţină apă de aur, compusă din acid, apă.
tare şi bronz—în culoarea: aurului—și începea să spele :
mai

multe

bucăți.

să le schimbe

lucredința

aceste bucăţi victimelor -

la bancheri. Napoleonii cari erau buni,..

7
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viitoare se

reîntor-

„ceau veseli la Andronic sâ-i întrebe câtuii trebue
să cumpere apâ de aur ca să”i aurească şi pe ceilalţi.
Andronic cerea 3009, 5000, 2000 lei, după on,
“spunând că apa e adusă de la Pesta şi'iîi. invita
peste două săptămâni. Când se întorceau înşelate,
Andronic spunea victimelor ori că apaa eşit moale şi
n'a putul spala de cât puţini napoleoai, ori că s'a spart
“Sticla pe drum și arâta o ladâ cu macaroane în care
se

afla o sricla “spartă,

iar macaroanele

bronzate de

- „apăâ” răspândită printre ele. Dar... ulciorul nu merge
-de multe ori la apă, fie apa aceia chiar de... aur,
„căci Andronic fu prins'şi condamnat la 2 ani închi„„suare.,
N

acolae

Un

Nicolae Volenti.

magistrat distins și tot aşa literat, era NiVolenti. Dânsul a contribuit la ridicarea pres-

tigiului cultural și artistic al

Iaşilor.

Erao fericită

“împerechere de aptitudini: în. inima apreciatului in-telectual a gâsit accente vii și puternice nu numai
zeița dreptăţii ci şi acea a poeziei.
inzestrat cu un viguros talent poetic, Nicolae
“Volenti ma încetat nici chiar înăuntrul carierei sale
„de magistrat, să “tie îndrăgostitul constant şi senti“mental al unei muze delicate.
|
„În volumul său de versuri «In neantul» se ve„deau uşurinţa, îndemânarea şi claritatea cari caracterizau versurile și cari nu osteneau de fel mintea
cetitorilor. Era poetui simpatizat de ieşeni, care-i ceteau cu nesaț versurile:

In neantul deapururi
Adâncit

în veșnicie,

te ailai așa de bine
rece

şi nesimţitor,

Nici plăcere "nşelâtoare, care trece precum

Nici durere nemiloasă

vine,

cu-al ei sbucium zdrobitor,

Şintro zi pe-această lume te-au adus fără de voe,
Întrupându-tdin
e

lumea

fericitei nefiinţi,

„"ZAȘII DE ODINIOARA
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Si-ai venit, nevinovatul, la povoară

:Sâ'mplineşti

şi nevoe

.

pedeapsa vieţei, moştenită din părinţi.

Pentru ce? Pentrucă însuţi s'aduci pe alţii după tine
“Şi ei tot-aşa să facă până la cel din urmă rând;
Chin din chin să se reverse peste valea de suspine
Ș'astiel să se veşnicească suferința pe pamânt...

N
Moare

Israel Daniel.

unul din cel mai bătrâni ieşeni Israil .Da-

“niel, ţarui economic şi financiar al Moldovei
-sese poreclit pe atunci.
i

cum fuIa

Casa de banca Michel Daniel s'a înființat la laşi:

în anul 1830. Michel Darie] din cauza averei sale şi
„a ciastei, avea mare trecere la curtea Domneascaşi
la boerii de pe vremuri. La 1847 moare Michel .Da'niel, lăsând

o

avere-de

40

mii

galbeni. :Fratele

sau

il, Ch. Daniel, mort tot în 1847 pe timpul holerei, era
om asimilat deja pe acele vremuri. Era singurul dintre
„evrei care ducea 0 viață mai liberă, frecventând tea-

trele şi localurile de

tanul,

se

punea

petreceri. “Noaptea lepada caf-

în haine.

nemțeşii” și

petrecea.

moartea îratelui său, Israil Daniel a ramas

“stâpânal averei 'de 500.000

lei.

|

La

singurul

“Bătrânul Rotchield, şeful casei din Franctort, sim„patiza pe Israil Daniel și când la un moment dat în
toiul. nevoilor bănești, Israel Daniel angajase întreaga
sa avere, Rotchield. deschise un credit foarte mare
lui Daniel, scăpându-l, .
Si
a
|
„Era proprietarul a 15000 hectare, pământ, din
cele mai îrumoasg moşii ale Moldoveişi dânsul a ex-

„” ploatat aceste

considerabile proprietăţi

rurale, murind

şi neştiind totuși ce însamnâ-0 moșie şi făra să fi
fost-o singură dată sa viziteze ac.ste proprietăţi.
Dragostea şi patima.sa pentru laşi a mers atât
de departe încât în toată viaţa sa ma fost decât o:

singură dată lipsă din laşi... .
,
Casa în care şedea dânsul—în Strada de Jos—
„era cu 100 de ani în urmă o cladire teatrală cons-
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truită de hatmanul

Ghica, după

indemnul lui Asaki şi.

al lui Veniamin Costachi.
|
Pa
Partea în 'care era casa,era supranumită pe vre-:
mea Turcilor carvasara, adeca pe turcește vamă.
4

„_O siluetă

a lui

-

foarte

Buicliu.

Grigorie Buicliu: primarîn qis-

ponibilitate şi uuul din cei
ai dinastiei Buiucieștilor.
“E scurt,

Grigorie

mai

Scurt, dar

ageri reprezentanţi
|

aceasta

nimic fiindcă şi viorelele de Parma

nu

înseamnă

sunt atât de mici,

încât se pierd prin iarba. Dar e mare la captare
concepţii superioare, prin. care duce Creditul Urban.
pe marginea abisului, und6 Pa îmdrumat comisarul
Ghiulea, care, în prezent are misiunea să aresteze.
pe

delapidatori.

„menească.
"fund,

unde

„Cu

E mai

Nelipsit
se

d-rul

imare

de la Max

ţin conciliabule.

peste

comunitatea

(berarie),

Bottez,cu Leonida “Panopol,

odaia

ar-

din

a dat a«Li-—

beralului> lozinca de a trata pe conservatori de venetici.
N.

Papadopol.

Un remarcabil membru al Junimei era Niculiţa
Papadopol. Gruparea lui P. P. Carp S'a format după
lozinca: «toată elita întelectuală, toţi cei mai de seamă în lumea cugetării, să se.adune la apelul lui P.
„P. Carp care a spus: «luaţi crucea și ma urmaţi», Şi
Niculița Papadopol atras.de scopenharianul capitan
"“Dimcea, a răspuns printre cei dint
la -apelul
âi şefului. A luat crucea și.Pa urmat. Era unul dintre sim-

patirii ijeșeni, cu atât: mai simpatic cu cât facea parte
pe atunci din grupărea lui P. P. Cărp.
i

o

|

|

„Bolta Rece“

Trecutul «Boltei Rece» este. interesant. Pentru
bătrânul lași, firma aceasta spune multe, căci de nu- .
mele ei sunt legâte împrejurări hotărâtoare pe vre-— -

muri, pentru
1

viața patriarhalului oraş. Căci acolo, în
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ZA Dina

acea

căsuţa din retrasa

modestă

aspect

ia

sobru, fară

îi

a

nici

a

A în

mă a a DD IA DIGI

o formă
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i

az

stradela Rece,
Care s'o: anunţe,

cu
s'au

născut şi s'au cimentat, în lungul nopților de iarnă şi în instelatul senin al primăverei, idei şi hotarâri
'entusiaste, din cari unele s'au cristalisat în fapte fru- .
moase

„din
ce

menite

șă

rămână

în

istoria

De la 1800 și păna nu de mult,

tată în fiu, a atras asuprâ'i
laşii aveau

mai

cult

țarii noastre,

-

familia

Amira,

s'a

perindat |

vederile

tuturor: tot

şi mai cu vază

la «Bolta Rece», ca să găsească o clipă de repaos,
de uitare, de" bana voe. Entusiasmul venea, pe nesimțite, ca să samene vreun simbure de ideie, care
încolţind pe urmă cu încetul, dă la iveală, mai .târziu, ceva trumos şi folositor.
Decedatul Lambrior, tatăl d- rolui Lambrior, se
“întâlnea dese oti cu Pann și cu alţii şi aici se legau
prietenii, lărgindu-se din ce în ce cercul, până- se
-formară adevărate partide politice,
Aici amargurile târzii de odinioară an văzut furişindu-se umbrele lui Eminescu, . Conta, Creangă,
“Beldiceanu;; aici şi'a depânat nemuritorul preot firul
multora din poveştile sale ; aici marele cugetător s'a
coborât în adâncul gândurilor ca să stea de vorba 'cu el însuși şi aici au visat şi au gândit lucruri fru“moase .şi mari, multe din glorioasele figuri ale Mol“dovei,. «Bolta: Rece» ma fost deci numai un simplu
depozit de. vinuri, ci, şi .O instituție aproape, necesară
Taşilor.
La «Bolta Rece» cine intra, întra par'că cu respect,

iar atmosfera

aceia

păstrând

câte ceva din par-

fumul trecutului; mână 'n mână cu bătrânul Cotnar,
stimula entusiasmul dând dorul și râvna de a merge
pe urmele celebrilo obișnuiți pe vremuri, ai acelui
locaș,
A

o

„Pe

.

,

|

La dascalul Cucutea.

vremea irmilicilor. şi sorocoveţilor. Exista la -

Jaşi şcoala dascalului

„copie. de pe

Cuculea

scrisoarea „pe care

şi aici s'a dat

de o

a trimes'o pe vremiuri
A

13
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spatarul 'loan. Botez fiului său Nicu care urma şcoala
lui. Cuculea. Şi scrisoarea tâlcuia astfel: «Nicule, mai
întăi

dores: a şti

cuin

te aili casâ

mă

bucur;

„cât

pentru neneacăta şi. iacăta, te. lâmuresc. ca sunt sa_nătoase, dând lauda Ceiui de Sus. Soră-ta Marghioliţa a mâncat prea multe oua de Paşti șia avur pânticărae; dar acum. este bine adecă “nu de tot bine,

dar: merge spre bine:: not

toţi suntem

sânătăței.
Neneacăta Îți trimete

zece

în întregimea

sorocoveți fară ştirea

mea, . caută de a-i icono nisi şi s4'ţi ajungă
Sf.

Ilie.

un palton
Dacă

Eu îţi trimst

nou

cibotele

și

un contoşal

caută

s'or

vechi,

să-ți: ieasăşi

rupe,

sâ

rogi

pe

până. la
să-ţi

faci

de o. ţiletea.
dascalu

să

le

dee la pus peticuțe. Cauta când vei veni, să ştii catihismul pe de rost şi sa zici crezul în "Biserica şi
tatăl

nostru,

atunci

Dar, iar mă

iţi voi

întorc

dă

un

irmilic.

şi zic, că pe lângă moldove-

nească. să ştii şi franțuzeasca. Caută Nicule şi te sileşte cu învăţătura, să nu râmâi un gogoman !»
Un Crăciun la laşi.
4

Se
ține. la laşi |O. conferința despre :< Craciunul la
Iaşi», în. 1782. Sunt destul de importante datele asupra acestor serbători în vechea capitala a Moldovei.
Din ajun, dupâ”ce boerul cu rangul dealtreilea
_togofăt a venit să primeasca ordinele Domnului, a- .
nunță prin fruntașii Mitropoliei pe membrii înaltului
„fler, . pe. patriarhii cari veniseră sâ umble după pomană în Atoldova şi pe boerii cari după 'rang aveau .
dreptul să fie faţă la leturghia princiară, ce avea sa
se: serbeze.
Domnul venea la Mitropolie şi inainte-i mergea
Spatarul cu sabia împârărească pe umărul stâng, iar
cu buzduganul în mâna dreaptă. Dupa mai multe formalitâţi în biserică, Domnul eşea din biserică, că-

„„pitanul „de vânători se afla

impreuna cu.

mai

mulți

vânători de-a rândul, iar jos, pe pânmiânt, stăteau întinși cerbi, cite, capre şi paseri ce se puteau vâna.

“SAȘU DE ODINIOARA

Dupa

195

sfârsitul slujbei, treceau toţi cu Domnul în spă-

tarie -spră

a-se fâce

«tractăţie» cui vutcă

“teţioane: '(cofeturi). Apoi
catre

şi..cu'con-

-

se 'da::cafeaua' Domnului -de

vel 'cafegiu, iar invitaţilor de câtre copiide casă:

La masa domnească, 'din mezeluri Domnul ordona:
a sse da

câte ceva

fiecarui commesan,

După

prânz,

„câte odată 'urma danţ, Se invitau Doamna şi: giupănesele a :'veni 'la joc:cu: Domnul: şi boarii. Doamna
nu

mânca

la

masă

cu Domnul,

ci'în. apartamentele

“sale cu soțiile :boerilor. Această în prima zi a Crăciuinuiui. A: doua zi - Domnul primea“ «felicitaţiunile»
-şcoalelor.: Intăi: pe cele elineşti, apoi: pe cele slavo-.
neşti ; cele elineşti făceau: două <engomia»;':Dascălul
„cel mare şi al.doilea dascâl.-puneau pe şcolarii .cei
buni de recitau bucăţi de umflata eloquenţă. A treia

-.zi, veneau la Palat! toţi.egumenii : mânăstirilor gre-..
cești cu: plocoane, „Obiceiul era s'aducă fiecare;:câte
un miei, iar-cari nu pot gâsi miei,:aduiceau viței mici,
„eurcani, gâini.: Domnul îi” primea în: Spatărie, le da
cafea,

îi întreba

cum

mai

petrec. la

sfintele, mănăs-

“tiri şi apoi, rădicându-se să ieasă, le zicea buturora
La anul şi la mulţi aia
|
Si
a Eduard! Caudeta

O. viața foarte Dogata în muncă; în. creațiuni, în
pinde pentru generaţiile viitoare, care se vor consacra „artei. E_acea a: maestrului Eduard -Caudella,:Și
doar. acest

artist,

adevărat

artist;â' pășit pe o cale.

“și de trândafiri şi.de spini, dar a păşit. întotdeauna
cu capul sus. Avea: acum 62-ani, şi în 1903'ca şi.
„astăzi, nu: avea altă ' preocupare: de cât munca. pe
târamul artistic. Nascut la :laşi in Podul Vechiu,- cum
-se spunea pe acele. vremuri — căsuţa. mai există:— la

22: Mai 1841. Mediul'în
„pentru

7

a'se deda

carea

trâit a contribuit mult

carierei muzicale.

Francis Caudella,

„tatăl: său, era- un muzicant. desăvârşit : pianist, or„ganist, violoricelist şi compozitor.“ A. studiat: la- Berlin
unde fu dus la vrâsta de: 12 ani, vioara:cu Hubert
„Riss, membru al Academiei de muzică şi viorist solo

-

-
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ia operă, iar pianul
Va studiat cu Adolf. Ries, elevut:
renumitului pianist compositor Teodor. Kullak, A.dati.
priniul sau concertia vrâsta de 13 ani, consacrat
de
către

+.

Ludovic

Relistab,

cel

mai

important. critic

de

atunci şi cel. mai . sever. De la Beriin, acel re.erâ.
“totuşi cu gândul la oraşul său natai, la laşi, se.dusa

- la Paris, unde urmă studiile.de vioară cu Delphin:
Alard şi cu Lambert Massart, terminândwși studiile cu.

ilustrul Vieuxtemps, în casa câraia locui timp de mai:
multe luni. Se produse apoi în doua concerte alături:
de pianistul Ruhi și de d-ra Maria Trantmann, devenita celebră şi ca virtuoasâ a pianului şi ca-soţia:

marelui pianist Alired. lael.

a

o

*“ La Paris dădu un concert în sala Pleyel,. care:
a consacrat.pe tânârul ieşan, în- pleiada muzicanţilor: .
distinşi. incântat:de succesele adolescentului ieşaii.
și pentru a'l încuraja. Cuza Voda il. numi în 1660
violonist al curței şi în 1861 profesor de vioară. la:
Conservatorul din laşi,
aa
„Reîntorsîn țară, i se încredință postul de şei”
“al orchestrei

teatrului

național
din laşi,

post:pe

care:

Pa ocupat timp de 14 ani, orchestrând din nou a- .
proape toate operetele lui Flechtenmacher
—- fonda-torul operetei române
— compunând: şi aranţând un
mare numâr de cuplete ' pentru diferite piese naţionale şi străine diu reperitoriu. Prima dia. operele lirice:
“ate maestrului Eduard Caudelia, a fost <Olteanca»:
care s'a reprezentant în 1830 pe scena. teatrutui din.

laşi. Muzica

în

mare parte a acestei

operete,

este:

datorita . d-rului Otremba, un meloman pdistins pe
acele vrenuri. Maestrul însă complectă muzica, com-punând recitativele, alcătuind ansamblurile şi orchestrând totul. A scris apoi singur operetele «Fata.
Răzăşului>. «Hatmanul Baltag», «Beizadea Epami-

nonda>, operile:

->
m

<Dorman»

sau

Dacii şi -Romanii (in

colaborare: cu dr. Otremba) şi opera «Petru. Rareş»prima lucrare, prima operă națională română, despre

care principalele reviste
M0d elogios.

din Germania au vorbit în-
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De
operetei

a

acum înainte
române»

“Scrierile

muzicale

era

r
consacrat

9

ca «creator al

ale maestrului, - ieşan din naş-.

“tere, dar atât de: cunoscut: în lumea “mazicala din
Europa, sunt numeroase şi variate. Ele ating toate
genurile, de: la cel mai

uşor

păna

la cel

mai serios

“de la polci şi mazurci, la quartete în formă clasică.
"Acest: mare artist dacă pârasia laşii, ajungea milionar.
-Ori.unde, afară de laşi, i se lua în seamă şi munca
şi talentul şi bogata fă creațiune muzicală.. Totuşi
nu s'a putut deslipi de laşi, caci Pa îndrăgit, ia plăscut şi ia fost greu sa se despartă de orășul acesta
al. sacrificiilor.
Di
Bezedea Alecu Ghica. |

“Trăia la lași” Beizadeaua Alecu. Ghyka, fiul lui
: Ghica Vodă. Nu era ieşan care sâ nu ştie de Beizadea Alecu Nabucu, figură curată, tipul vechiului
-Doier

moldovân,

iubitor

de

colţul

sâu,

de laşii

sai,

mâudru şi desinteresat. Şi,de şi era Beizadea,a

mu-

„Tit 'sârac, ca şi tatal său, fară alte venituri,:de: cât
pensia sa de colonel, în sumă de... 375 lei.

Era de o .bunâtate

sufletească

făra păreche și

„din mica sa. pensie rupea 0 parte spre a o impar ți
la foştii sâi servitori şi alți săraci, sub formă de mici

pensii.
vara

El a purtat
îngreuetoare

Cu” Beizadea'

cu

vitejie, cu frunte senină,

a nobilei

Alecu

po-

descedenți.

s'a: stâns unul

din. puţinii

-ramaşi! în viață boieri moldoveni, care “şi purta conŞtiinţa într'o platoşă de datorie și cinste, strâmta

„ca şi racla, în care zace
_

fiinţa lui pământeană.
"De la „Juniniea“.

Sunt atât de interesante Amintirile din < Junimea»
cale lui lacob Negruzzi. Cum sunt descrise aceste „Amintiri, te fac să le ceteşti şi receteşti, fară sa te
„mai -saturi. Şi care persoană mai Cu vază 'diu laşi
au a trecut prin «Junimea». Fiecare avea porecla cu
«care era aposirefat, la intrarea înn punimea”, poreclă
4
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obisnuit inventată de Vasile Pogor, Aşa, “ui Maioescu îi: ziceau „tata.nebunilor“, dacob. Negruzzi eru
botezat:,Don Ramiro“, din cauza poeziei .ce a tradus:
din Heine. Carp era numit „Excelenţa“; Leon Negruzzi.

era poreclit „Tony“, numele unui elefant du: la un circ”
ce trecuse prin.lași.

Nicu Gane era 'botezt „Dragănes-

cu', dupa. bacanul
din strada de Sus, fiindca Pogor:
îl-acuza de a fi.un om foarte prozaic, burghez, cun
îi zicea., Culian era „papa Culian" sau simplu „papa“
din cauza caracterului său blând . și „tolerant. lanov.
presupus. de a-fi de origină slavă — „lanovitaki“,.

Paicu — „Picus de la Mirandola“. Lui Caragiani, tiind"că era gras, i se da epitetul „bine nutritul, Grisorie
Buicliu.: se chema. mai pe scurt „Buluc“. Th. Burada

— ,„Ghelburda“, Philippide— „Huru', pentru studiul.
sau asupra Cronicei lui Huru, Anton Naum era „pudicul- Naum“, din cauza. manierelor sale mai delicate
de cât ale altora. Gh. Panu, Tasu şi Lambrior erau
„cei irei români'“, fiindcă umblau cu haine de şâiac
naţional şi erau tordeauna împreună, iar lui Lascar

Ciurea, Gane îi inventase drept poreclă 0 întreagă
îrază țigănească : Ciurilă, Burila, cel mai mic Cocăria,.
Stan Beldiman,
aldeviţa.
Vlad - muștar, „dar bâtrării

Universitatea

ieşana

pulpă, Constantin
ce mai fac ?-

verior,

Profesorii

universitari

a numărat

pe. cei

mai

fieşeni..

dis-

tinşi. profesori. . Odinioară erau un Neculai Culianu.
A. D.. Xenopol, Petru Raşcanu, loan Caragtani, P.
p,

Negulescu,

Anton

Naum,

Leonardescu, Aron Densușianu

Const,

loan

Gaăvânescul,

Dimitrie Alexandrescu,

loan

Alex.

Burada,

Phiiippide,.

Matei Cantacu--

zino, A..C. Cuza, Vasile Dimitriu, (actualmente pro_fesor. la Universitatea din Cluj), Petru Missir, Ștefan.
vonginescu, Cost. Stere, .Vasile Buţureanu, Const.
Climescu, dr. Leon Cosmovici, Victor Costin, dr. Dr..
Hurmuzescu,

„Aurel

Manescu,

savantul

Petru

Poni,.

Alexandru Popovici, loan .Rallet, loan Stravolca, loar.:

Simionescu, dr. "Gh. Bogdan,

dr. Vas. Bejan dr; C..

DR

DE

:

-
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Botez, dr. G. Demetriade, dr.r: ju sa, dr. N. Leon,:
„dr. A.. Peride, dr. Puşcariu, dr. E. Riegler, dr. L.
Russ,

dr. G.

Socor,

dr.:Leon,

Sculy,

dr. P. Anghel, Mihai Suţu, Eugen
„Direcţia

dr.

C.

Thiron,

Donici și alţii.

Nouău

de la „Junimea,

Rasfoind mereu Amintirile din «Junimea» de lacob
Negruzzi,

dăm

de

serbarea

a 20-a a societăţii

aces-

„teia. Cuvintele «Direcţia Noua». ajunseseră un fel de
batjocură a jurnălelor de opoziţie contra lui Maioiorescu .şi se înțelege

că

imprejurul

acestor. cuvinte

se învârteau scrierele comice din acel an.
lată şi versurile facute. de Iacob Negruzzi
acea ocaziune, găsite. printre, „hârtiile: sale:

«NOUA - DIRECȚIUNE»: " cespre 2Saiorescu:

Maiorescu blestemat
“Cine dracul te-a 'ndemnat
Intr'o zi nefastă nouă

Să scornești «direcţia nouă» ?
Vai, acest cuvânt pocit:
Pe noi toţi ne-a prapadii.
.

despre

Boânăsesea

:

Bodnărescu 'bun băet
Unde-i partea-ţi din budget,
Unde-i casă, masă bună
Şi mandat pe ori ce lună;
" Unde-s beciurile pline
Cu curechiu în capâține,
Cumpârat de-pe la hală _Cu-a cultelor cheltuială ?
Astăzi tot ce ai pe lume
„Sunt cinci sute de volume
Din Rienzi, tragedie
Mae
Tipărita. pe-o hârtie
pr

cu

„200

|
Aşa
„Nu

_ mnazaua RULE SUȚU

mică, încât chiar
0 vrea,

nici

un brânzar.

__Îm acest potop te pune
„Numai «Noua Direcţiune» !
daspre Misu Gano:

Nicu Gane, ca Primar
_- De Belieri 1), wavea habar
* “Pastia ori cât ţipa:

- Nicu Gane astalta
Caii cad pe cap mereu,
Nicu asfalta din grcu,
Asfalta întregul laşi
Pâna deal la Tataraşi
Dar când era la stârşit
Belferii Vau sictirit
Caci ulițele prea bune Dau 0 «nouă direcţiune».
Gospre

-

Buriă:

O! Tu Burta, filoloage,
Taâlmăceşte, câte doage
Ii lipseau când pana ta
Sprijinea. pe hanima *),
Tot. cu scrieri hanimale ?
E drept, fuşi din aste toate
Pus la Universitate
Şi director la liceu
Cwn salar. întreg al teu;
Dar guvernul a cazut
|
Și atunci, vai! s'a vazut
Că hanima, o! minune
E din «noua direcţiuna».
.

Ă

”

Ă

1) Porecla partidului fracilonist din laşi,
2) Matorescu scrisese că Romanii ar fi zis cândva „anina“,
„anima“, cuiace Hasdeu contesta cu ironie, Burlă susținuse părerea
rescui îutr'un şir de articote pubitcate iin -Convorliri Literare“.

)

Ă

iu loc de
lui Maio=

.
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despre Anton Naum:

lară de mă'atore
Şi la tine, o!

acum

Nain.

-.
-

.

Şi găudesc ce bine-ai fost
Când''aveai înc'al tău post
De provizor la liceu
Nu ştii cât îmi pare reu!
Ai schimbat, biete Naum
In mijloc de iarn'acum
„A liceului aripă
Cu-ă Privighiţoaiei râpa $).
Unde "n a lui Şendrea casă
Se exala dulci miroasă, po.

|

A

Acolo

tu

poţi

visa

Multe Acgri Somnia

?)

Tot zicându-ţi cu necaz
Ca nu are nici un 'haz
Sa fii tu tomnatic june
Pus în <noua direcţiune».
despre

|

Ion Caragiani:

lar Verussi, Caragiani
Doi

Români

Alacedoneni,

.

Ce oameni cu socoteala
Ţin cu dragostea egala

Şi la club de Belferime

Şi la ceaiul din «Junime»,
Ca la ori-şi-ce schimbari
Pe nevoi a fi câlari. ;
Nici le ninge, nici le pioua

Cu noi sunt direcţie noua
tar cu Chițu şi Ureche
Sunt direcţia cea veche.
Foştii

D'apoi

- «
|

conşilicri

da curta,

foștii consilieri ai Curţei de apei?

1) Localitate din lași, priu care se scurgeau imurdărtile.
2) „degii Somuia“

este

titlul unei poeme

a lui Anton

Mau.
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Au

fost prim președinți: un: Vasile Pogor,

„Stamatin

Tataru

„__REDOI,
|
P. SUŢE

Nei, Dimitrie.

Rosetti,

și Gheorghe Sturdza,

apoi

loan

Burada,

Ştefan:

-

Vasile.

preşedinţi Neculai:

" Berzu, loan Vrânceanu; Dimitrie Soiian, loan Antoniu,.
consilieri: Teodor. T. Burada, Gheorghe
Dimachi,.
Alexandru Teodoreanu, Dimitrie. Borfiriu; Anton Suciu,.
Gh. Urechia, Teodor. Crivetz, Alexandru FHiinna, Mihai

Suţu,

Petru

d-nii

Matei

tescu, Savel
Zamfirescu.

Suciu, Panaiie

Cantacuzino,

Zaharescu,

D.

Sroica, Eugen

Donici

Const, “Buzdugan,

|

și

Grivorovici, Em. Cernă-

Pandele

.
Dimitre

Rosetti:

O figură simpatica a Iașilor, era Dimitrie Rosetti.
A fost mare'spătar și frate cu Domnița Elena Cuza. Sta-.
bilit ln laşi, a fost procuror, prezident de tribunal, a--

poi membru la Inalta curte de casaţie şi prim prezident.
a Curtea de Apel din laşi. A fost şi ministru la 1861.

A facut parte din gruparea «Junimea». din primul:
„ moment al întemeierei sale. Pentru P. P. Carp a!
păstrat în totdeauna. o adâncă veneraţiune. Pentru
dânsul, cuvintele şefului, era ceva sfânt. Locuia casa.
din Strada Tâutu, vechea casă Rosetti.
Colonelui

Colonelul

Cazimir,. fostul

aghiotant

al

Cazinnir

Primului

Domnitor al Principatelor Unite Cuza Vodă, cu oca-- ziunea ridicărei statuei marelui Domnitor. la laşi, po„Vesteşte multe lucruri.despre Cuza Vodă, aşa cum
Pa cunoscut personal. Cuza nu se ținea de multe ezichete şi diplomaţii, Când era nemulțumit de cineva

io spunea în faţă fara încunțur.
|
Se simțea foarte fericit când venea în contact cu
poporul, de ale cărui nevoi se interesa de aproape.
Vizita des pieţele, pe jos, însoţit: doar de un aghio-

tant şi verifica singur
de sc cântărea pânea

cântarele * negustorilor. Punea
in îaţa şa și “de atunci a ră-

mas şi vorba «să se cântăreasca cu ocaua
lui Cuza»..
Multora dintre ofițeri le cumpăra haine, cai, ba unora:

-
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Je 'plătea şi datoriile. Nu era iubitor de avere,ca dovadă că a. venit la domnie cu o singură moşie, Ru-.
ginoasa şi tot cu ea a şi plecat. Era foarte mândru...
A uimit pe turci când a fost la Constantinopol. Se
-.
urmase “tratative între Bucureşti și Constantinopol.
Cuza
nopol.
Constanti
la
Cuza
lui
înainte de călătoria:
deşi domn: vasal; a pus condițiuni formale Sultanului, .

cum să fie primit şi să fie:'scutit de a îndeplini umi-

litoarele "obiceiuri de a intrâ'la sultan şi de a trece
prin toate celelalte formalităţi impuse de protocolul
oriental al Curţei Padişahului, formalităţi cari nu conveneau

de loc mândrului

La

Lomn.

Kustendil, astăzi

trimesese un vas de război,.,
Constanţa, Sultanul
mare.
pe.
pentru transportarea
Cuza a dat ordin ca alăturea de steagul turcesc
să se ridice pe 'vapor şi steagul românesc. Tricolorul.
românesc fâlfâia pentru prima oară pe un vas de război turcesc. Căpitanul vaporului s'a. supus imediat. .
Cuza își luase cu el'o suită foarte nuineroasa dincare-

facea 'parte şi colonelul Cazimir.
câte

armele

. toate
un sergeatdin

Această

suită

Nu uitase săiea. şi:
din cei mai bravi.

a impresionat foarte „mult

pe 'turci, că-

rora nu le venea să creadă câ România să aibă o ar-.
“mată regulată. Ajungând la Constantinopol, Cuza.

Vodă sa

retras cu : Sultanul, iar 'suita sa a râmăs

întrun salon

lata că apare după:câtva:

în aşteptare.

Cuza. Vodă.

Sultanul:

tocmai dintr'o tară

atât de

timp. şi Sultanul, întovărăşit

“lui Cuza
mulţumeşte

de

că a. venit cu o-suită atât de

: frumoasaşi sumeroasă,

Toţi
depârtata,— Sultanul nu prea era tare în geografie.

Paşii saluiara. respectuos pe Cuza, care s'â prezentat

ent şi nu
"şi puternic:
aici ca un Domniror independ
ă
ca un Domn vasal. Cuza spuse tuturor să :meargsă:

izitezt catedrala. Patriarhiei. “Aici Patriarhul grec
oficia tocmai serviciul divin, încunjurat de cler. Cate-- .
drala eră tixită de lume, cea mai mare: parte greci. |
Patriarhul care se vede că era inştiințat de aceasta
“vizită, întrerupse serviciul şi din uşa altarului începu
sa mustre pe Cuza, pentru câ a secularizat averile:
7
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mânăstireşti.
Spunându-i

Cuza întrerupse imediat
în grecește ca. nu-i

permite

pe

SUȚU

Patriarh,

să se ames-

tece în. afacerile Interne ale României .şi.îi întoarse
spatele.
i
“Orecii

din

catedrala

iucepură

sâ

murmure,

se

auziră strigăte şi puţin a lipsit ca fanaticii greci sa
nu sâvârşeasea vre'un act de violență 'asupra fostuui nostru Domnitor, daca garda turceasca, ofițerii
turci și suița, nu'l încuujurau. Incunjuraţi de soldaţi,
«au eşit cu toţii din catedrală, urmaţi de strigătele

„grecilor, :

ADE
“Amintirile

„Jinimei“

|
Răsfoind mereu Amintirile
din «Juniniea» dăm de.
„alte note importante ale lui Iacob Negruzzi, care se
-ocupă de schimbarea societății acesteia literare. Bună
parte din membri dispăruseră. Maiorescu, "Teodor
“Rosetti, Eminescu şi Slavici traiau la Bucureşti. Carp
îşi. facea numai scurte apariţiuni la laşi. Pogor eşea
rare. ori din casă seara şi perdea tot mai n.ult interesul. pentru < Junimea». Profesorii N. Culianu şi MeJik se simțeau cam străini:în mijlocul unei generații
tinere crescută în buna parte de ei înşişi. Singuri
Nicu. Gane, Gr. Buiciu, A. Naum şi :lacob Negruzi
au râmas statornici pânâ la sfârşit. In cassa Negruzzi
-din strada Pacurari se strângea regulat odata pe
:saptămână intreaga generaţie mai noua ce se ocupa
«Cu literatura, însă fiind în toţi anii aceştia deputat,

Jacob Negruzi se ducea câte-va luni pe iarna la București, ceia ce producea o întrerupere supăratoare
“în mersul socieiaţii. Acum veneau regulat tineri 'ca
Nicu Volenti,

Abgar Buicliu, Const. Leonardescu,

Xe-

nophon Gheorgiu, Al. Philippide, Alexandru Suţu,
„Petru Misir, A. C. Cuza, Const. Meissner şi alţii. Aceştia când începură a învața certe se treziseră cu
„«Convorbiri literare» în mâna şi aveau respectul tuituror epigonilor pentru acei cari, inaintea epocei lor,
„începuseră activitatea şi lupta.
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” Pentru

La

un banchet

în onoarea

lacob

ZII,

Negruzzi. *

care a avut loc la 14 Aprilie 1885.

lui iacob

puse ad- hoc
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Negruzzi,

urmatoarea

d. A.

C. Cuza

com=.

poesie:

«“Tu-mi ziceai odată cum că pân'la moarte
<Dragosteă ta toata tu ne vei păstra:
«Ţi-ai uitat amice, le uitaşi pe toate;
«Astfel este

veeacul,

nu

e vina

ta.

(Din stiharilo acum trecutulat-către:
Domnul

Coane
Am

Jacques

să spun

mânchiv

vre'o

două

C. A. Rosetti)

cu stimă, la boeti mă dau-plecat;.
vorbe

nu vă

fie cu banat,

Chestiunea-i arzătoare, din pricina burghezimii.

Care stă şi se boceşte.pe ruinele: „Junimii“,
„Convorbirile ne lasă, Jacques se duce, vai şi chiu

.

Pi

„laşul, veselă grădină, se preface în pustiu!“
Astiel plâng ca nişte babe... „O Jiinime“ ce-ai ajuns!.
Țoţi

de-am

zice, aşa

ne-ar

merge" vestea ca la popâ.tuns.:

Cam ! Sa un fim noi în stare: „Junimiştii“ get-beget
"Să călcâm pe căi bâtute, cât de slab şi cât de cet!
„Junimişti ! pierit-au oare focul sacru dintre nei,
Râmniatu-ne-am cu toţii cei mai vechi şi'cei mai noi,
Prăbușitu-s'a altarul, prăpădit-am focut sfânt
De plecăm mâlhniţi şi gârbovi fruntea noastră spre pământ ?,.,

--

“'Trece-un Om, urmează” altul, soarta lui e tot aceea,
Câci eternă-i dat sâ fie numai Singură ideea,
Sursum eorda ! Jacques se duce, „Convorbirile“ s'au: das

"Insă soarele „Junimii“, după nouri ma apus,
Mândru dogoreşte. cern! ca şi'n ziua cea dintăi,
Noi suntein urmașii Romei, noi von fi armaşii tai

Biiduşcă.
Care ieşan nu a cunoscut pe Petru V.. Grigoriu
Budușca, fratele lui lon Grigoriu Havas, decanul ziar.
jiştilor din. Moldova ?*Era unul din apreciaţii: publiişi români, De copi) fu: trimis la Paris, unde atrăit:

-
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în casa'lui Edgar. Quinet, căruia

din Paris a lui Quinet, s'au
Franţei de. :pe acele vremuri
şi tânăr

de

tot pe

RUDOLE
îi era

SUTU

nepot. În casa-

perindat toate gloriile
şi ieşanul: Grigoriu, de

atunci, şi-a

atras atenţia 'prin in-*

teligenţa şi spiritul său “fin. Se ştia pe atunci chiar
că Victor Hugo, cel mai-îrumos geniu al Franţei din
“secolul al 19- lea, Va plimbat de: multe ori cu -trasura
şi îl

lua

.Petru
“ceale

acasă

la

dânsul,

Grigoriu...
Budușca a urmat

stând

ceasuri intregi cu

la Paris clasele

şi -a frequeatat "câteva cursuri

primare
de

și li-

la Sorbona.

Reîntors la laşi, n'a. fost ziar de pe la 1881 ca
Buduşcă să nu fi colaborat, fie cu articole politice,
fie

cu literatură. A colaborat

A tradus:din

Victor

“genul său literâr

la ;,Convorbiri literare“.

Hugo şi Alfred de Musset.

Era

special „oda“. ,„,Odele“ faurite de

„dânsul, erau adevărate

margăritare

literare.

Aci la.

lași, cu vcăziunea catastrofei de la Martinica, Bu„duşcă a scris: o „oda“ care “i-a atras admiraţiunea

celor mai iluştri scri'tori. francezi.
“respundea cu Sully Phrudhomme,
„Zola,

Dealtminteri coFrangois Coppce,

Brisson etc.

A. murit: sărac.

„hem, o viaţa

Viaţa lui a fost acea a unui bo-

de bohem

intelectual.

Statuia

lui

Cuza-Vodă.

“Se iea. iniţiativa radicarii la laşi a unui mândru
„monument pentru eternizarea memoriei lui Cuza-Vodă.
Preşedintele comitetului e d. Gr. Ghyca-Deleni..
D. Gr. Ghyca-Deleni, este o figură frumoasă a
Jaşilor” noştrii, este omul-care şi-a "nchinat o buna
parte din timpul. său operilor: mari. Pentru ridicarea -

Statuiei li Cuza-Vodă,

d. Gr. Ghica-Deleni a făcut.

totul spre a se infaptui acest. monument.
D-sa adreseaza cu această ocaziune 0 scrisoare
Princesei Elena Cuza, care raspunde prin următoarea
"memorabilă scrisoare:
«O soartă: fericită a vrut ca defunctul meu soț.
„să fie chemat a realiza. în cea. mai mare parte do-..
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sinţeie Divanurilor Ad-hoc și .să ună. astiel
pietre ia temelia noului stat. român.

Cu

câte: greutăţi a avut-el a se lupta și cu cât

devotament

ştie

mai

întaile

bine

a lucrat la

de cât

această

mine.

pe

Nu

operă,

nimeni

nu

o

pot deci, de cât sa

7 a

“Stataia lui Cuza-Vodă.
vă aduc: expresiunea adâncei mele aratitudini, pentru
inițiativa ce a-ţi luat de a păstra “memoria faptelor
sale şi a recunoştinţei neamului nostru. lar dacă poate
„ft o mângâere la adânca mea durere, cu nu o găsesc

de cât

in starea de inflorire, la cure iubita noas-

tră țară a ajuns

prin munca fiilor săi, sub ințeleapta

z6a
n II

TI

conducere

via mea

Pe

.

a A1. S. Regelui

recunoștință

RUDOLF
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Carol. Vă

întregului

rog
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să

arâtaţi!

comitet».

Clevetici al lui Alexandri.

"Se mai reprezintă pe scena Teatrului nostru iean «Ultra demagogul», cânticel comic, pe care'] căuta
în mod deosebit vechiul artist Luchian. Artistul Lu-

chian

a

cântat

de

altminteri,.

după

notele

teatrale,.

încă de.pe la-1862 cânticelul acesta: a lui Alexandri.
E vorba de celebrul Clevetici, zugrăvitde Alexanâri. Și care facea deliciul ieşenilor, când Luchian începea ::

Eu sunt celebrul Clevetici

“

Cunoscut nu de mult pe aci,
Liberal ultra, jurnalist
Şi constituționalist.
,
„Unii *mi zic că sunt demagog,
„Alţii câ sunt numai un gog..
Dar

eu

wmasud,

eu sufar

tot

Caci sunt un mare patriot!

„Unii
Alţii
Dar
Caci

"mi zic că's harțagos
pretind câ's cam furios...
eu n'asud, câ sufâr tot.
sunt un mare patriot!

S'a cântat la teatru, în timpul unor alegeri

din.

laşi. Luchian de pe scena vroia sa imite pe politicianii cari de pe scena circului Sidoli ca şi dânşii,
spunea : «Sânătute şi frăţietate, domnilor cetăţeni &
„Am aflat ca sunteţi adunaţiîn colegiu cleptorai pen--.
tru alegerea

unui

deputat

Și

iatâm's,

alerg,

ca să

expun profesiunea mea .de credința. Vreau mai întâi
consacrarea aptului de la 5 şi 24 Ghenar, ca unul
ce este făcut de mine şi numai de mine: Dar dom=

nilor, cu singur ant fost atât de .putinte ca să aprind:
soarele aceiei zile memorabile ! Si.cu toate acestea
priviți : nu's nici macar un ministru!
„__«Vreau respectul Convenţiunei, vreau sufragiul..

“universal,

vreau

libertatea

„cea mai

nemârginită a.
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presei, pentru ca să pot batiocuri când îmi place și
pe cine "mi place, vreau să răstorm'toi ce există,
din ruinele prezen=
pentru ca să-mi îac un piedestal
l, ca să proclan:
piedesta
acel
pe
tului şi să mă urc

"republica democratică şi socială. Trecutul e al strigoilor,

prezentul

e al moderaților,. viitorul

e al-meui,.

- Cercaţi domnilor să mă triimeteţi în Cameră, cu mandatul de representant al naţiunei şi atunci veţi vedea

ce poate Clevetici..,

Iu

|

«Inchipuiţi-vă că sunt in Cameră,. iatămă 's la
locul meu. Cer cuvântul domuule Preşedinte... cer
cuvântul... nu mil dai? Prea bine. Am cerut cuvântul
pentru ca-sâ combat opiniunea emisă de d. ministru
de finanţeîn chestiunea bugetului. De şi onorabilul
preopinent. â cerut cestiunea prealabilă, voi întreba

ce 'este bugetul, domnilor ? Bugeiul, domnilor, este

pulsul unui-stat... trebueîn consecință săl pipăim
cu luare aminte a unui medic. Intreb pe d. ministru

de justiţie:

cum

de a cutezat

a călca

sacrul

princip

al. înamovibilităţii consacrat de Convenţiune, depărtând de la judecătoria nu ştiu cărui district pe oce a dat atâtea probe de
norabilul cetaţeau Circisc,
de patriotismul cel mai
şi
pufă
intregritatea cca mai
pur. Îmi va răspunde d. ministru de resbel că for-

_ marea unei nouă baterii este necesară ? Insă, domnilor

strămoșii noştri romani, companionii de arme ai strămoşului nostru. Trayan, aveau trebuință de “atâtea :
tunuri ca să învingă pe inamici și când e chestiunea |
„de bani, se cuvinesă fim economi, căci acest buget
este' produs de obolul săracului, acelui sărman -asupe: care cad toate sarcinele! A!
'prit şi nenorocit

d-le ministru

ce interne, dacă ai avea alte gânduri

de cât cel de-a prinde o rădăcină eternă pe scaunul preşedinţiei, ai gândi ca înaintea d-tale, două.
drumuri sunt deschise, acela urmat de Bimbaşa'Sava -

“și aceia

urmat:de Cavur.

E

«ln zădar d. ministru al afacerilor streine mâ întrerupe sub pretext că m'aşi fi în chestiune... dumnealui va ştie uzul parlamentar, dar eu sunt trimes
14
a
|

210

e

_

aLaoie- svfu

Te DI ST

aia

aci de națiune, ca repiesentantul
intereselor
ei.
Acest mandat sacru îl voi îndeplini
ca cetățean liber şi liberal, apărând cu energie și cu logi
că, liberiatea,
egatitatea, ' dreptatea, fraternitatea,
- inviobabilitatea,
Înamovibilitatea, autonomia. convenți
unea, drepturile
naţionale, garda națională, partidul
naţional
și, celelalte. Și de ce un? Am toate calităţile
de
a
fi -miniSfru, O mărturisesc cu toată mode
stia, domnilor,
pentru că am tost sunt şi voi fi ceiâ
țean romăn și nu am
oObicei de a âprinde
lumânări, din contra, eu
le stâng».
Cum R
petrE
eceauI
ieşenii*
E

*

“Despre petrecerile cari aveau loc
în. orașul nos„€Tu vorbește d. facob Negruzziîn
< Amintirile» sale, Sint duioase aceste aduceri aminte
- «din copilarie»,
cum

le numește

dânsul.

Cel

întai

locai în

care s'a
„adapostit “Teatrul Naţional din lași,
au
fost
casele
d-ruiui Pereţ, situate întrun colț
al pieței unde s'a.
ridicat de curând și teatrul actual. -Clă
direa însa fiind
veche, in partea stricată și improp
rie pentru teatru,
acesta a fost mutat dupa câţi-va ani
“(Strada Carol de astăzi), intro casa în Podul Verde:
particulara, pe
“iocul unde se rădica astazi Universi
tatea. Aceasta
casa
îusese prin Cumpărătura sau moşt
prictatea: lui “Vodă Mihail Sjurdza> care enire, proa trecut-o.
“Statului Moldovei,
|
Teatrul avea trei rânduri de loje
rora se întindea galeria. Localul era deasupra ca=
policandru mare cu lumânări de cear liminat de un
ă, apdeoi
spermanțetă și de câteva candelabre
iintuite pe niște

Stâipi groși unitormi şi urâţi ce despăr
țeau lojile de
sus pană jos. Poli

candrul se cobora aprins gata din
printr'o deschizatură rotundă, acop
erită cu doua
obloane. Aici, în acest local,
s'a dat 0 reprezentaţie,
de câtre societate, în beneficiul ince
ndiaților din Bucureşti. C. Negruzzi aparu pe scenă
îmbracat în altjel de haine, spune lacob Negruzzi,
de cât cele obișnuite,
pod

Boerimea din lași a dat apoi o altă
repre-
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sentație, în folosul săracilor. S'a jucat o comedioară
îranceză

şi două româneşti. S'a reprezentat <Un

poet

romantic», scenată în versuri de Matei Millo. Cele trei
roluri principale crau ţinute de Didița Mavrocordat,

mama d-nei Natalia Suţu, Constantin Negruzzi şi Matei ”
Millo. Al patrulea rol era jucat de Al. ” Mavrocordat,
văr cu Didiţa Mavrocordat şi tatât lui Edgar şi Leon
Mavrocordat,
|
|
"Efectul ce făcu asupra publicului recitarea de
versuri românești, fu mare, “Teatru român, versuri 0-

Ducoane

riginale

române,

Aoldovence.

bari şi cucoane. cari

obisnuit, CON-

versau intre ei în limba greacă, apoi îu limba irauceză, vorbind şi dec lamând. româneşte, lumea părea
că se

deşteaptă

dinte'un

vis

urât.

|

A
doua piesă jucată”a fost «Nunta țărânească»
de Alexandri, cu cuplete cântate în româneşte, cu'
* limba înţeleaşă de toţi, cu costume țărânezti. Rolurile erau astfel împărțite: Alecu Leonescu jucat te
Vasile Alexandri, Chir Gaitanis—Matei Millo, Moș
„“Trohin

—Didiţa

Păcală —Constantin

Negruzzi, llencuţa fata iui

Atavrocordat şi Frunză —l, Ghica

Bragadir,

|
.
|
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Toţi jucau bine, Millo, era: minunat. Era un haz general când, râdicatîn scrânciob -cu de-asila de ţarani, Chir Gaitanis Millo, gemea ameţit şi .cânta cu
glas ialnic :
iu
|

Aman, amân che nu mai pot
Aman, ânian che mor de tot!
A jucat în piesăşi un -Ghica,

-.

poreclit

Chefal,

-

Vroia negreşit să se produsă pe scenă. | se deteun

rol de paj, care, în aciul din urmă apărea pe scenă
şi rostea frasa: s'en est fait,il est mort! "Foată ziua,
înainte de începerea representaţici, Chefal declama
îraza aceasta înaintea oglinzei. Dar.în seara representaţieera
i loarte emoţionai. Când trebui sa apară pe scenă, tot sângeleîi îngheţa şi nu putu face nici
un pas, impins mai mult de regisori şi aciori din culise, întră în sfârşit pe scenă şi ameţit precum era
strigă în gura mare:
a
C'en

A fost timp
de conversaţie.

est mort,

îl est fait!

Je o săptămână
,

un subiect

picant

'Extraordinarul talent. teatral al lui Millo, facea
„dintr'însui idolul publicului ieșan, “Totuşi, situaţia sa
în laşi era fa!şă. Rudele sale de aproape ocupau poZiții

înalte

în stat şi el se producea

pe

scena

tea-

tului, în compania comedianţiior cari în acele timpiiti nu se bucurau de loc de c mare vază socială.
Millo părăsi laşii şi se așeză definitiv la Bucuresti,
DWapoi Luchian, moldovanui Luchian.In <Credi-

totii» de Alexanuri,

era neîntrecut. A jucat-o la mo-

'şia Negruzzeștilor la Trifeştii-vechi, astăzi Hermeziu, |
luichian juca pe Alecu- Verişanu actor, iar d-na Sterian pe actrița glaia.. Apoi, Dumitrache Bibiri o
rudă a.hegruzzeştilor juca pe Tache Zaăvrescu, A-

lecu Hermeziu

rolul unui croitor

irancez,

Costachi
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Negruzzi pe un ciubotar: neamţ,. Pantazi Curt pe. uu
cofetar grec, Leon Negruzzi pe un droşcar. lipovau si iacob Negruzzi pe un zarai jidov, “Pantazi, Curt
“foarte greu fusese hotărât a juca în „Creditorii“. EI
ra cam

surd,

apoi se

supăra

oc

de ori ce

obser-

vație i sc facea; era şi timid şi nu juca de cât cu!
condiția ca să nu fie invitate și alice persoane „din.
jaşi. Curt era însă obiectul tuturor giumelor, victima
tuturor farsclor. Cucoanele se pretaccau a fi înamo-sate de dâusul, spre a'și bate joc în urmă : altă dată
i se fura peruta în vremea somnului şi îi lăsau o zi
întreagă cu capul neted ca o minge, iar în altă zii
se luau diu greșală hainele, în vreme cc se scalda
şi el remânea gol și prăpădit pe mal, strigând cât
il ținea gura,
După representație,

lungă iu

se intinse-o “masă.

grădina luminată cu lanterne venețiene,
se prelungi până noaptea târziu.

veselia .

ia:
|

Curtea Domnească

Şi amintirile despre curtea domnească din laşi, sunt
frumoase pentru ieşeni. Ori cât ar fi de vechi aceste.

amintiri, ori cât

Sar cunoaște ele

de câtre

unii şi

alții, îşi au tot farmecul lor, +
Un foc izbucni în casele spatarului (lie Burchi
Smeul, unde se pregăteau vutce şi șerbeturi pentru
a doua'zi 20 lulie (1827), ziua Sfântului Jlie. Aceste
case sunt acele care formează astăzi aripa dreaptă
a foastei Academii Mihailene, adică a Liceului Naţional de. astăzi. Focul mânat de o cumplită fuitună,
prefăcu în câteva ore, toată ullța mare si o a tceta

parte din lași, în cenușă. Curtea Donmeașcă luă î0c

„și până'n seară de abea de au mai rămas neţizni:e
câteva beciuri boltite, Averea Domnului a fost prada
focului, iar Domnul fugi în casele Spaiarului Panaite
Casimir, ce astăzi lormează aripa dreaptă a Liceului
Naţional, case rămase neatinse de foc. Curtea Domnească

a rămas

0 ruină

jalnică

pentru

laşi

mai

bine

de: 13 ani, Dar Poarta. Curţii? Ea îu dată fos în 1842
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sub cuvânt câ ascuudea. privirea bi; satului Adminis=
trativ, pe atunci Palatul Ocârmuirii. Curtea
* Dompeasca botezată în 1542 Palatul Administrativ; sau
cun o numeau Moldovenii Curte, a fost gata în 1543
„Și nuinara 80 odâi mari, apoi alele mici.
Sub Alihai Sturdza, curtea s'a restaurat, dar paraclisul

domnesc din

curte

nu

s'a facut,

păstrat locul unde era odinioară,
Pa facut la loc şi în el s'au adus

şi odoare

sfinte, câte rămăsese

ci nuinai. Sa

Grigorie Al. Ghica
încă multe “icoane

din

biserica

Dom- ”

nească de pe Poartă, care se datorea evlaviei lui Grivore Ghica Voevod cel Bătrân şi care se păstrau la
Mitropolie. Paraclisul acestaa exisiat la Curtea Dom- nească” până la 14 lanuarie 1880” şi aici se faceau

jurâminte politice.

|

Cum

Cum

se învăța

odinioară

în laşii

vesteşte tot: lacob Negruzi,
vechiu profesor D. Gheorghiu
de

fete

din

laşi,

carte

venea

se învăţa

odinioară

noştri,

0 po-

care aminteşte de un
de la şcoala normala şi

pe la «Junimea»,

a-

sistând la lecturile și discuţiile literare. Apoi mai
era un german din Bucovina Schuller uu om mic de
statură,

ghebos, cu

picioarele strâmbe şi așa de slabe,

“în cât nu putea umblă de cât priu odâi și chiar acolo sprijinindu-se pe un baston gros. Eipreda germană,

iranceza

şi eramatică

română.

La lecţiile

lui

Schuller mai. veneau iiul unui francez şi al unei engleze, comercianții din laşi Duhamel, apoi Franz Mujler fiul unei văduve germane şi Cristache 'Calcau- traur

iratele

actriţei

asistau dimineața

Marghiuli ţa

la toaleta

Sterian.

elevilur,

când

Proiesoril -

iecioru

„din casă îi frieţiona cu prostirza udă, Ba făceau şi
serviciul de! doftori, când cinevase îmboliăvea. Pen-

“tru Îriguri, aveau un leac miraculug. fu lac de dejun,
puneau pe boluavi sa îaghiţa pe. nemâncate o ceaşca
mare

de calea

neaură,

tare,

tarâ'zahar,

în care

stor-

ceau o lâmâe întreagă apoi 24 de ore nu mâncau nii_ MIC, Efectul eră că “frierurile „treceau repede,
|
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Ziarele vecii din laşi

-

Câteva

ie
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ziare. vechi din I880—sindependinţia Ru-

cra în anul

odată

la laşi,

şi apărea

al 7-lea

pe săptămână, Abonamentul cra pe un au ja laşi 40,
iei ngi, iar în fjudeţ dă lei noi. Redacţia şi Administraţia era în. strada Florilor. Ziarul se veupa despre

1881)

stagiunea (1880

societăţii

române

dramatice

din laşi, care sa constituit la 29 August. 1879, pe
baza legei: Camerilor din 30 Martie 1877. Se citează
pe

Maria

V. Teodoriii,

Vasi-

Tcodur

“Teodorini,

C,

liu, veterani şi ageri luptători ai scenei. Reperterul
era format din drame şi comedii: Regina Sarpi, Furătoarea de copii, Bastardul, Viaţa studenţească la
Paris, Rocambol, Orbal şi cocoşatul, apui Doctor Claus,
Miss Suzana, Deputaţii în familii, Manuşa şi Evan- .
tațiu, Disciplina rusească, etc, Ca vodeviluri: Curcănăreasa,

Juneţa

Mușchetarilor,

Fiica

V. Delmary

era M. Galino, regisor

Director de scenă

etc.

unui artist,

get de orchestra P. Benotti, pictor G. Fredas şi su-,
leur 4, Mavrodin. Preţurile serale erau: benuar 15
franci, avanscena benuar 36 tranci, stal 4 Îranci, ga-

care apărea zil-

leria 1 franc, Alt ziar era «Ştaleta»,

nic la lași, apoi «Liberalul», tot zilnic, apoi
rul lui

Balussan»,

curea şi Vinerea.

foaia care

apărea

<Curic-"

Duminica,

|

|

Mer-

la tipografia H, Goldner se imprimau cele mai
imporiante ziare, ca: «Nepărtinitorul» în 1856, redactaţ de C. Negruzzi, N. Istrati şi N. Gane, «Steaua .

Dunării» în 1857 redactat de M, Cogâlniceanu,:«Stomia Română» prima foaie redactată de Hajdeu, «Viitorul» redactată de Gr. Balş, N. Aslan şi. A..D.

ban, «Foaia de Agriculturâ»

Hol-

redactată de fraţii loan.

„şi Nicolae lonescu, «Moldova», redactată de T.B.
Lăţescu, «Progresul» foaia publicaţiilor oficiale, <Preutul», foaie bisericească, «Noul curier Român», redactat de Sc. Bădescu şi Bernhard, «independinția

- română», redactată de
*

Legei», la care

Radu

colaborau

Petrescu

Gh, Mârzescu,

<Apârătorul

A. Vizanti“.

ALE Str

V, Georghian

umoristic,

cu

şi A. D.
gravuri

«Steaua României»,

feta»

și »Liber aul»,

ÎN 1904,

Holban,

desemnate

«Darabana>; ziar

de A. D,

Holban,

organul liberalilor moderați, <Şta-

N

|

Moare Spirug :Prasiu. Şi cum
glonte, într'um. duel
stupid pe care ta.

. Spiru. Prasin.

moare ? Lovit de un
- o

avut cu ziaristul
Scânteie-Finkeiştein.
Pastra i în dânsul cul-.

tul heintrecut al îru-

“ mosului şi imagina-.
spre
ţia necesară,

a-l reda plastic prin
vorbe, -— cum a zis
despre dânsul A.D.
Xenopol.
A început a scrie
din şcoala.
A scris în limba
lui Victor Hugo, pentru care avea un cult
special.

|

A trimes nişte versuri lui Sully Prudhomme,

care

i-a

răspuns printr'o fruinoasă scrisoare, în:
care-i analiza inspi- Spiru Prasiu,
raţia și îi prezicea un Îrumos viitor: pe calea literilor,
Îi

Prima

m sa se sote are mei

societate

de

maaadaaa

de

d

economie,

Iși are un trecut destul de, duios şi Prima sv„cietate de economie din lași, acea -din Poarta Curţii.
Acum DI de ani în urmă, mai mulţi modești: iustitu-
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Ata

tori de la Trei Erarhi, în frunte cu |. Darzeu, hotărâră să pue bazele unei case de economie şi, tari în
hotărârea lor, depuseră iiecare. atâtea parale cât în-

capuseră

într'o cutie de chibrituri de 5 baai.14 inși

abea putuse subscrie 292 lei, bani 50, pe ziua de |]
lunie 1371. An cu an! societatea a progresat. De la cei

- 14 depunători de la 1871, numărul crescu enorm, as0se

ciaţii

Da

'nmulţeau,

Scorpâu.

Grigorie

O. figură Cunoscută și simpatică a Iaşilor, cra
Grisori& Scorpan, proiesor de desemn şi. caligratie la
liceul naţional şi la Seminrul pedagogic universitar.
Era

un

om al datoriei, iubit de

colegii

săi şi de elevi,.

la grai şi prietenos.
Palatul Administrativ...

blajin și dulce
”

Palarul Adminisţrativ începe să se despopuleze.
Dupa tradiţia şi. inscripțiile vechi, Curtea 'Domnească din laşi durează din zile. de mai înainte de :

Romanilor, din zilele Dacilor. Un neam

Descâlecarea

in naţia Dacilor, numit laşii,-Se întindea de dincoace .
de malurile Prutului spre Nistru, iar la locul unde
- sta astazi Curtea, se înălța, în vremi depărtate, Ce|
Sa
tatea laşior.
laşii şi Curdescris
a
_- Episcopul Amfilohie Hotinin

„tea Domnească
scrisă

aşa cum erau pe la 1780, în o carte

în nemțește

și

tipărită la Sibiu la 1805, laşii

_au fosi unul din cele mai înseninate locuri unde stau

legiunile romane şi pe tiinpul Romanilor, această în|
tinsă zidire ar fi curprins peste una mie odăi.
poziprin
Curtea din laşi, mai târziu, înfățişa

țiunea sa fireasca, un loc propriu pentru cetate, fiind

' Situată
spre

pe.o
răsărit

înălțime

şi

aparată

prin

o maie

și miază-zi, ce forma Bahluiul

baltă,

la poalele

dealului cu. cetatea. în faţa Cetăţii Iaşilor, adecă a
Curţii, sta v altă cetate mai mică, pe înălțimea care
până astazi îşi păstrează numele de Cetăţue, înla-

untru căreia, la 1672, lon Duca, Voevodul Moldovei,

218.
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Mănăstirea

UR RUDA, SIC

numită

Cetăţuia.

O

tradiţie

veche

spune că între Cetatea sau Curtea din lași și Cetațuia, era un cunduct subteran, care-punea în lega-!
tură

Și

corespondență

amândoiă

cetățile,

Dupa

ce

_S'a restaurat Curtea din. laşi, moldovenii au numit-o
Stefanoviţa, după numele restauratorului ei, Ştefan
cel Mare. Inainte vreme când se scriia laşii, se punea
în- paranteză Stephanoveiia, care cuprindea şi Cetatea

(Curtea) şi oraşul laşi.
După
„si cu

timpul

se "uipuţinara

junse “la 100.
“Curtea domnească
quadrat,

Ii

un foc mare, nu rămăsese

foarte

gros,

| şi

era
întărit

de cât 600 usi

aceste odâi,

până

înconjurată
de
cu

turnuri;

a-

(7
un zid

în unul

din

aceste, acel despre Bahlui, care până la 1834 era
înca în picioare, pe locul ce formează colțul cazarmei
vaste a Urenadiritor, ce esa în uliţă, în preajma caselor, ce au iost ale logofătului Grigorie Ghica şi în
care-a fost multa vreme gimnaziul” Alexandru cel
Bun (din Strada Palatului), în acel turn, Sau taiat
vornicul Manolache Bogilan .și spatarul loan Cuza,
din porunca lui Constantin Moruz, în August 1773.
In faţa foastei Porţi Domnești, în preajma daselor aceste ale logofătului Gr. Ghica, în siânga, se vede
un

colț

ce iese

în

uliţă.

Pe

âcel'loc

se

înălța

un

"tura, rotund, cu feresiruici mici, săpate în piatra, pe
care de abea întra mâna şi care putea sluji mai bine
de

metreze

apărătoare, de cât

de ferestre

aducătoare

-

de lumină. Ace! turn îşi trăgea cel puţin temeliile
sălc, încă din vremea Romanilor. “Turnul acesta și o
altă zidire au slujit de închisoare Domneasca. Generalul iKisseleff porunci de se părăsi acel mormânt, în „care ticaâloşii se îngropau da vii și o locuiiţa luminoasă fu. hotărâtă bieților osândiţi, In acel turn, în
partea. subpâmânteana, unde nici.odată lumina zilei
“nu străbătea, ia 19 August 1778,0 grozavă tragedie
se pregătea :.pe un pat de scânduri, âcoperit numai
cu

un

mindir

de

pace

mucede,

ședeau

doi

nenorociți,

ferecaţiîn obezi, ce erau leg ate cu facăți de fier, de patru
x
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belciuge, înfipte în pareţi. o. opaiţă palida, neputând
răzbate de a sa îintunecime, slujea numai a mări gr0zâvia locului. Acei nenorociţi erau vornicul Manolachi Bogdan şi spasrul Joan Cuza. Păcatul îi ajunsese. Ei picara sub ghiarele de oțel ale. lui Constantin -AMoruz.

“Dar, şi o nuntă mare și O mare veselia. se petrecu la Curtea Domnească.
O nuntă mare și mare veselie avură loc la Curtea
aceasta

Domnească,

căci

fiica cea

mai

mare

a

lui

Vasile Lupu voevod, Ana, se căsători cu principele
loan Radzivil, palatinul Litoviei, Au asistat la nuntă
oameni mah din țări străine. Şi nau lipsit nici zica_turi, adecă pe vremea aceia însemna muzică, nici
meşterii

de

bucate. aduşi tot

era iinpodobita
țării

pe

cai

toată.

din

Veneau

turceşti,

țari

străine. Curtea

boerii şi căpeteniile .

cu "podoabe

şi cu

peţiene

la

șlice, Şi s'au întins pe petrecanii şi au benchetuit
câteva sâprâmâni, dupa care cneazul Radzivil şi Doamua

sa au

pornit

în

țara

bogată. :Serbările de
Soseau

şii, cu

zestre toarte

călăreți după dân-

cu sute de

invitaţii: streini,

cata şi gătita ca

_„prisosit:

blidele,

mesele

“curat.

cu

toţi îmbrăcaţiîn piei de lup: Suita era îmbră-

de nuntă, Și au fost mai bine de

două mii de calăreţi şi
moldovan purtau haine
şi cu risuri.-Bucatele
după gustul leșesc și
pe

leşească,

la nunta aceasta au lost. mari.

La

pedestraşi. Curtenii Domnului
câptuşite cu soboli, cu samuri
de pe toate mesele erau gătite
pretutindeni era tot felul şi de

ulcioarele,

lingurile şi cuțitele

de

cele lungi, : toate: erau de argint. de cel
masă,

în locul

cel mai

de

frunte,

au șezut

„leşești, mirele, Mitropolitul de Kiev, ete.
In piața Curţii, mai inainie de a. şedea

la masă

„Solul. Craiului” leșesc şi tot. pe rândul.acela, mai întăi au șezut Vasile Lupu Vodă, apoi toţi Domuii
vre-u

5()—50 de

parechi

de

cucoane,

singure

piin-

zânduse de mână, acuş rotogol, acuş de- alungul, at
întins. hora

românea iscă, la care numai s'au uitat bar-

bații, dar nu s'au amestecat. între ele, “ci inaintea lor,
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și

cu baston în mână, sârea cât putea. Ospalui fe meilor înca a fost introalta casă,
Când au venit nuntaşii, Vasile Voda le-au esit
înainte, ca la o jumătate de milă de loc, pe un asturean ioarte bun şi scump, împodobit. cu sersamuri
de aur şi țintuit cu petre scumpe. Podoaba lui Vodă
și a- calului, platea 40 mii de taleri.
x,

Mai târziu, la capul scării Curţii, un beciu vestil era şi în care a stat închis mulți ani, Iordache
“Ruset Vornicul, din urgia lui Nicolae Vodă Mavrocordat. Dar venind Domn al Moldovei Dumitraşcu
Cantemir, descăleca drept la ușa beciului, strică uşa
Şi ScOase pe. fordache Ruset, boer din partidul său,
apoi intra în Curte, se sui pe tron, iar N. Mavrocordat ridicându-se de la Curte, a mers acasă. Sub
Gzigorie Ghica, la poarta Curţii la turn, Sa pris un
ceasornic care bătea, de auzea tot. orașul. Ceasornicul de aici şi celelalte ceasornice din Curte aveau
ceasornicari deosebiți, numiţi ceasornicari domneşti,
cari se bucurau de ranguri de bocrie, de priveliuii etc.
Sub Mihai Racoviţă, garda de la Curtea Domnească, se compunea din 300 slujitori calări. Ei păzcau
ziua şi noaptea.
Mai era înaintea Curţei Domneşti, şi un scrânciob,

De furca acestui scrânciob, Mihai Racoviţă a spânzurat la 9 lanuarie 1717, pe Cuza spătarul, îmbrăcai,
încălțat cum lau găsit, prepuindu-l pe nedrept.că
avea ştiinţă de urmările fiului său şi a unui cumnat
al său, ce şedea la Brânişteni peste Moldova, care
umblau cu alți bocri la Austriaci după invasie șică
ci însuși ar îi fost în relaţii secrete cu nemții..
Un neamţ care trecu prin taşi în 1611 scriia că :
trei zile a petrecut în laşi, cari semăna cu un Oraş țărănesc, nu are zid imprejurul sâu, dar are un castel vechiu, în care şede Domnul.
Ba, Ştefan Tomşa dădu foc în mai multe locuri

laşilor și prefăcu

în cenuşe

capitala Moldovei. Din

ni

cu

a

|
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două zeci şi două ce mii de case ce erau în laşi,
abea au scăpat de acel foc șasă sute,
Cum era în Palatul Domnesc sau la Curie, la
Palatul. Administrativ de astăzi ? Scara cea mare,
scara

de

ceremoniise numea

scara. divanului..

ln unul

din apartamentele Curţii, lângă. apartamentele Doamnci, era o casă de bae superbă, zidită de Vasile
Lupu, pentru uzul. domnesc, cu un pavimentde marmură, în care apa se aducea din lac cu căruțe. Lacul
era în dosul curţei şi se numea heleşteu şi cra destinat

pentru

peşte

foarte

mare,

scump

şi "conţinând

sămânţa icrelor. iarna heleşteul îngheţa şi boerii se
plimbau pe e! câlări, între curte şi M-rea Galata,
Heleşteul acesta se 'mtindea până în dosul Trei-Sfetitelor şi biserica de lângă Curte, a Sfântului Neculai, se numea biserica - “Domnească ; când Domnul
ședea la masă, cânta muzica, bâtea toba, sunau Îluere și trâmbiţe, !
În dosul Curţii Domneşti era heleşteul cel mare
iar deasupra heleșteului un foişor Domnesc, Din acest îoişor: fiul lui Vasile Lupu arunca „pe boerl în
heleșteu și apoi râdea și scoțindu'i din apă îl îmbraca
în haine domnești. Aceasta eta 0 curioasă petrecare

a acestui

nebunatec, care nu era copt în vrâsta sa.

„ .
Darual şeptelea foc, cumplit, nu lăsă din toată
Curtea aceasta domneasca, de cât pietre, Reşedinţa
Dontnilor se muta din casă în casă: când în acea
unde a fosti Universitatea veche, când în casele foaste ale logofatului Alecu Mavrocordat, mai sus de
biserica Buna Vestire, unde au fost Institutete- Unite.

(Oitea

Doamna

de

astăzi), când în.casele de lânga:

Sf. Spiridon ale Hatmannlui Costachi Ghica, când. în
| stârşit în casele Ruxandei Rosnovanu,
|
“Vine: apoi Curtea cea Nouă sau Curtea Domnească rezidită, care îşi are importanța ei.
“Scariaţ Pastia

ŞI D.: Gusti

- Sunt cei doi foști primari de care'şi amintesc cu
drag ieşenii. Cu zeci de ani în urină, locurile de pri-

„
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mar al Iaşilor, de senator, de cior al Spiridoniei, de
multe ori erau ocupate de una și aceiași persoană.
Era lipsă de oameni, dar acei cari erau, craut de

seamă. Aşa, se știe că Scarlat Pastia ocupa: odata cu
demnitatea de primar al oraşului şi acea de efor al
spitalelor Sf. Spiridon.-Au remas limpede în amintirea
izşenilor adreseie pe cari „primarul“ Pastia le trimetea „eforului” Pastia. - Epitropia Si. Spiridon având
devoe' de coiicursul Comunei lași, ca orice administrație, mai cu seamă cum este acca a Spiridoniei,
foarte dese ori se schimbau adrese între cele două
instituţii, Int'una diu zile, Scarlat Pastia urca mai
grăbit scările de la cancelaria epitropilor, — pe atuuci în vechea clădire unde astâzi -se găsesc secțiiie dermato-sifilitică şi genito- urinară ale d-lor d-ri

Demetriade
Şi

concepu

şi Ştefănescu” Galaţi.
0. adresă

în calitate

Se
de

așeză

la birou

epitrop

câtre pri-

mar. După o jumâtate de oră, părăsind epitropia
Scarlat Pastia se "ndreptă câtre Primărie, umle gasi
adresa trimeasă de dânsul cu câteva : momente mai
înainte. De astă dată „primarul“ Pastia se puse şi
răspuise „epitropului“ Pastia...
|
Modest, foarte modest, acest 'om care locuia in-:
to cameră a otelului, ce purta numele sâu (mai
târziu otel Romania), era nedespârţit de macterlanul
său, pe care nu l'a părăsit, decât odata cu moartea
sa. Dar primarul D.. Gusti, al cărui nume a râmas
printre marii primâri pe cari Va avut oraşul nostru ?
L'au

apucat

mulți,

pe

când

inspecta

pitarie

„tărie cântărind singur pânea cu balanţa, spre
încredința dacă nu se da lipsă la cântar.

cu

pi-

a se

Aşezarea boerească la laşi

Ce erau laşii în 1840 sau ce cra o aşezare bocrească pe timpul acela. Din multele note pe care
l-a lăsat fostul ilitropolit al Moldovei Veniamin Costache le cunoaștem. .
Tot ce era mai de seamă pe lânga Curtea Domnească, era pe ulița mare, mai în fața ! Mitropoliei,
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Pe aici se; "intindeau zidurile: care serveau de maga-.
zin la toţi meseriaşii legaţi de casă. Partea dinspre
strada Golia cuprindea casele locuite de impiegaţii
„Şi oamenii familiei, cari aveau o biserică specialaîn
care slujeau preoții puşi sub ordinile Arhimandritu- .
lui. Locuința boerească era atât de mare, în cât,
la început cine. intra se pierdea prin coridoarele :
şi pridvoarele,. casei. Trei zeci de feciori de boeri
locuiau în incinta casti aceştia, Se numeau copii de
casă şi cari creșteau cu chelta elile familiei, fiind îm-.
bracaţi cu haine de mătase: şi cu șaluri turceşti. lu.

grupe de câte şase inşi, ei făceau serviciul aparta- .
mentelor interioare ale boerului; cui toate acestea
nu se socoteau în rândul slugilor. "Dupa ce li sc facea educațiunea, ei intrau în cancelarii și înaintau
prin

protecțiunea

familiei de care se țineau toată viaţa

lor. Patruzeci de arnăuţi, îmbrăcaţi numai în fir, sub
0 căpetenie specială, formau garda și escortă capu-.
„lui

familiei

; ei mergeau

câlări

când

boerul se ducea.

în ceremonie la biserică sau. la palat. Cân boerul. - ocupa. un post public, birourile funcționarilor se transportau la locuința sa, împreună cu toţi impicgaţii.
Hârtiile se ţineau în saci și rămâucau în familii, a- fară

de

actele

domnești,

telnic și eele eclesiastice
lie.

intro

sub

chei.

cameră,

Un

toate

incendiu

care.

se

depuneau

la Pos-

cari se păstrau la Mitropo- aceste

le-a

documente.

mistuit pe

se

țineau

toateşi

co-

voarele de Persia cari acopereau scările şi divanurile, reacoperite de șalurile
și de ştotele! cele mai

scumpe din Turcia Și Luropa şi tabl urile din talia
au disparut,
lenicerii au pus: mâna. pe argintărie şi lucruzile.

scumpe.

Astăzi
"nească

din

Palatul

Administrativ,

laşi, așteaptă

acum

foasta Curte

ca și de ani de

|

Domzile,

nu să fie sezidit, ci să'şi deschida porțile doar, rcări
nui lipseşte nimic din splendoara şi impunătoaea-i
" intațişare,

-

mi.

EUDOILI

BUCU

Intre Nicu Gane şi lacob Negruzzi

La a. douăzecea aniversare a vechei societăţi
ieşene «Junimea», Nicu Ganr adresă lui iacob Ne-

|

gruzzi, următoarele, versuri :..

cu pe-o

vijelia ?n geamuri,

Sufla

Urmarind
intrun

carte

stau plecat

slovele negre, de mii gânduri spulberat,

colţ nevasta coasă

pentru opt copii streugari,

Care sburda împrejuruai şi-i fac capul călindariu.

Fu

încă m'aud

Din furtuna

nimica

din

furtuna

din lăuntru ; a mea

La ce-i scris în

cartea veche:

afară,

de

"nchipuire sboară |

Anw'intăi de «Con-.
vorbiți». .

Şi mai departe :
O!

dar gândul e speranţa, sborul

Rascolind

cele

trecute

numai

cât

tăi ce nu-l opreşti?
amârâşti;

mă

Redeştepţi simţiri ascunse, deschizi rana învelită;
O! nu te 'ncerca zadarnic să ma pui iar în ispită!
Astazi, când mă uit în jurwmi la cei opt copii ştrengari,
Opt speranţe întrupate, marturi timpului fugari,
Zic că-i dusă, tinereţa-mi; rândullor de-acuma vine;

Sigur decât noi

bâtrânii, dânşii pace

vor mai bine.

lar eu închid azi cartea unde-odav am gângurit
Primul vers pe care dorul inimii la zemislit ;
Pun pecetea pe trecuiu'mi şi mă diic în astă sară
!
„Să: serbâtoresc a noastră douzecea aniversară
- Am să gust cu-ai mei prieteni vinul cel uitat în hrubă,
Vai de acela ce cu mine va voi să stea laprubă!!
îți fagăduesc, amice, cam să fiu de-un chei nebun, .

Caci odată zice omul

tinereței rămas

bun.

Poarta

Si. Spiritonu.

La cișmelele din poarta bisericii Sf. Spiridon se
“alla două inscripțiuni turcești. Sunt din timpul lui
Grigore Al. Ghica Voda din 1764, care facu doua
cișmele cu apă

bună

și îndestulatoare. iumulțindu-se.
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norodul la laşi şi câ apa este puţină și greu de a-.
dus, Grigore Ghica s'a gândit să aducă apă, să aibă
săracii de unde se îndestula. Şi a adus din trei patru
lo curi,

făcând

două

cișmele

frumoase

pline

de

apă,

la poarta Sf. Spiridon şi altele la poarta Goliei, cu
o hazna mare care să adape tot norodul. Cişmelele
se

văd

și as azi,

având

fiecâre câte

o ţevie,

una "m

dr âapta alta 'n stânga porţei lui Sf. Spiridon. Prin
aceste ţevii curgea apa adusă de Grigorie Ghica Vodă.
Deasupra fiecârei ţevii, se afla câte o inscripţie în
limba turcească, cu litere sapate pe piatră şi în relief. Dar de abea se mai cunosc că literele au fost
cândva aurite. Şi inscripţiile glăsuesc: «Sub dom- nia lui Gligor beiu, fiul lui Alexandru - bine făcător,
care a stăpânit cu dreptate,:a isvorât în Moldova

această
apă ce curge limpede şi curată». lar cesaltă
inscripție glăsueşte : <«Acelora cărora le este sete,
se

mulțumesc

văzând

această

cişmea cu

două

ţevii

din care curge apă ca şi din doi ochi ai îndrăgostiţilor şi care vor pomeni că Gligor beiu a făcut îericit oraşul laşi, aducându'i această apă dulce ca
„ mierea».
E
*

Gavril

Buzatu,

Faimosul calău, cel de pe urmă călau, Gavril
Buzatu îşi îndeplinea meseria lui, cu multă punctualitate. Când era vre'o execuție . de săvârșit, dânsul
era

persoana

asupra: căreia erau

turora. Un. grup

de oameni

aţintite

se. zărea

din

privirile

tu-

depărtare.

Cu cât se apropia, cu atât şi norodul se înmulțea.
lată o femeie, care mai mult era târâtă, de cât mer-

gea. Din când în. când cădea în
“nându și mânile. Cei de la spate
de mers. Atunci dânsa-pornea în
" batec, sfâșietor, îngrozind liniştea

genunchi, . ÎîMpreuînsă îi dădeau zor
goană, urlând .săl-.
molcomitoare a9- .

rașului lași. Calaul Gavril o aştepta, Gavril,

nu era.

zi, câ sâ nu'şi scoată victimele din închisoarea din
- laşi, acele cari aveau să'i cadă în mână curând. Le

batea cu arcânul şi le arăta norodului ce: sta adunat

15
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'în gramadă
o tacere

Gavril era ne-

tiecare.

pe

cuprindea

adâncă

execuţiei,

In clipa

pe ulița Pâcurarilor.

răbdător. Cu o încruntătură de ochi, el îşi apropia
victima de piedestalul unde avea să se odihneasca
curând

privire
manta
loare,
veșnic
__astâzi

trupul.

om,

de

O sluţenie

cu

buze

mari,

Cu

înfricoșătoare, cu o statură uriaşă. Purta o
lungă roşie, pe cap o beretă de aceiaşi cula mijloc incins cu un brâu, în care strâluceavârful unui iatagan. Și daca Manta-Roșşie şi
poartă

înca

acest

nume,

atunci

tot a-

desigur

'cestui iaimos Gavril se datorește.
„Cu 'gulerile râdicate, pe jos, cu acelaș norod
şi cu acelaș alai, condamnații urmaţi de câlăii, rre- .
ceau străzile laşilor, paşind spre Manta Roşie de la
Frumoasa. Fejele lor erau palide, ochii lor umbriţi
de gene lungi se pierdeau într'o trăndâvie adâncă,
iar. pe' buzele

Gavril

Buzatu

adeseori

lor râtăceau

însa era nerăbdator.

ciudate..

zimbete

Vroia să

mai curând.Şi numai după 0 clipă, totul era

scape:

gata.

EI îşi îndeplinea meseria cu o punctualitate matea
IE
matecă,în ori ce ocazii.
Despre Gavril Buzatu se vorbeşte în toate straurile

societăţii, căci

era

un

tip care

făcea

ca bogata

imaginaţie a fabricanţilor de romane haiduceşti să se
pue pe

lucru. Mulţi ani după ce calâul acesta al Mol-

doyei,“a încetat de a mai trâi, s'a vorbit

mereu de

dânsul. Era un ţigan fugitde la robie ce s'a apucat
de hoţii şi de ucis-la drumul niare, comiţând nenumărate jafuri şi crime, atât singur cât şi cu alţi semeni, mai cu samă împreună cu banda de hoţi a lui
Jon Chetrariu, până ce poterile de care dispunea osă'l închidă.
rașul laşi, au reuşit sâ'l prinşidă
erau tixite de
ești
polițien
”. Beciurile şi aresturile
zăi facători de tot soiul, .cari erau lasaţi să piară de

foame şi de frig sau'de bătăi, în îundul

beciurilor în -

cari erau trântiţiși numai la puţini din ei li se făcea
cinstea de a fi... spânzurați, după o judecată sumară. . .
“Aceştia erau negreşit aceia din: hoți cari îşi căpătase
o faimă mai mare:în popor, prin crimele mai multe

-
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şi mai îngrozitoare

ce le comiteau. Intre

aceştia din

erau și lon sin Iftimi Chetrariu şi Gavril Cio-

urmă

de mai multe
banul zis şi Buzatu. Amândoi fuseseră
ori prinşi și scăpaţi, -dar la urmă se luară măsuri
mai straşnice spre a asigura justiția ţărei de persoana lor şi după o zăcere de câteva -săptamâni,
încătuşaţi în fiarele grele de -aproape o sută de ocă.
fiecare.şi legaţi de belciuge fixate în zidul închisorei,.
se hotărâ executarea lor prin ştreang, pentru 0 a-.
numită zi.
o
o
:
.
Marele armaș al ţărei un fel de procuror gene“ral executiv de pe atunci, își aduse însă amintecă
mai

nu

are la disposiţia

Se adresă prin

sa un: câlâu.

publicaţii cu darabana în întreg laşii, spre a aduce
pe acei cari ar voi să ocupe acea slujba delicată de
care statul şi societatea aveau mare nevoie în acea
vreme, fâgăduindu-se leafă bună și alte multe. Dar, .
nici un postulanr nu răspunse “la apelul darabanti.
“Se hotărâ atunci ca Armaşul să meargă el însuși la
“închisoare

şi să

pe

întrebe

toţi clienţii săi

de acolo,

cari dintre ei ar vroi, în schimbul capului sâu şi al
dibeitâţii, sa îmbrăţişeze frumoasa meserie... de calău,
ce era

vacantă..

Refuzară

toţi.

Unul

singur primi:

a-

cela fu- Gavril Buzatu, un ţigănoi colos la trup, slut
“la faţa şi cu o privire fioroasă de te vără în friguri
la

cea

dințâi

căutătură.

Era în 1839. Gavril debutaîn noua sa meserie,
- punând ștreangul în gâtul tovarăşului și căpitanului
sau,

loan Chetraru, Gavril ţiganul

îşi recăpătă.de

a-

“tunci o libertete relativă, prin faptuf câ fu îngăduit
să locuiască în oraș, într'o uliţă dosnică din apro-

.prierea Criminalului, astăzi strada Faiu—Pâcurari, cu,
condițiunea însă ca să. nu părăsească nici o clipă laşii
şi a fi gata ori când.i S'ar cere concursul său.
[ se dădu leafă și uniforma pentru zilele de ope-

raţie şi pentru zilele de odihna.

EL mai era obligat

a se mai ocupa şi cu corectarea prin cnut
a acelora,
hotărâți
erau
nu
cari
" osândiţi sau presupuși numai,

pedepsei capitale.

Gavril bătea până
4

la sânge, din
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ordinul. armaşului, atât în beciurile şi chiliile Criminalului, cât și la respintenele orașului, pe acei cei:
se indicaii, ţinuţi de picioare de cazaci sau jandarmi ai.

stăpânirei. Ori -de câte ori urma să aibă loc.o ase-:
menea
care,

execuție,
jumătate

se
de

batea
ceas

mai

întâi

aproape

un timp

darabana,

oare-

ca să

se

adune publicul şi să asiste !a o astfel de privelişte:
gratuită, sprea sluji de pildă . acelora pe care pă-:-

Gavril

'catul i-ar împinge
imputau

osândiților.

să

Buzatu.

comită fapte
Execuţiacu

ce e

ca acele

care

și-a

incheiat:

cariera .sa.. oficială Gavril, afost acea a fraţilor Cuciuc, cari şi-au ucis îu complicitate cu mama lor vi“trigăşi un rob, pe tatăl lor propriu. Cel mai mare
dintre fraţii Cuciuc fusese amploiat într'un minister
mic ofiţer. Pe întinsa câmpie de
al Moldovei, iar cel mai.
lângă Mănăstirea Frumoasa, unde de obicei se țineau

iarmaroacele

ieșene,

deasupra

movilei

de

paă-

mânt numită Sarandei, se. ridicara .două furci: nalte,
destinate a susținea... pe acei ce “urmau a plăţi cu.
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gâtlejul lor pacatele făptuite. În dosul fiecărei furci
se sâpase câte o groapă adâncă spre a primi ca- davrele celor executați.
Fraţii Cuciuc fură scoşi

din! Criminal, sub

pri-

vigherea marelui armaș și un pluton de 12 soldaţi
darabangii sunau un marș cadențat. Două companii
de soldaţi se așezară pe două linii și formară câte
un lanț deoparte şi alta, pentru a opri amestecul publicului, având pe cei doi frați hotărâți a fi spânzuraţi,

în. mijlocul

Un preot

gea

înaintea

în

lor.
veșminte,

cu

0 cruce

în

mână

mer-

condamnaților, iar calaul Gavril îmbrăcat

două ştreanguri de frânCuciuc erau îmbrăcaţi în
şăpci de plisă neagră, cu.
:nu-i umple de glod, căci

tot în rOŞ, purta pe
:ghie bine soponite.
haine negre, având
pantalonii. suflecaţi,

umeri
Fraţii
pe cap
ca să

plouase

precedentă.

în noaptea.

Ei se. ţineau

la braţ

Şi mergeau veseli ca la paradă, salutând pe cunoscuţi în dreapta şi în stânga. Ajunşi la locul supliciului,

fraţii se 'mbrâțişară, “zicându- -și

un

trist adio, .

„apoi

'apucară unul spre. o furcă, altul spre celaltă.
intâi cel mai mic, apoi 'celalalt, îşi plătiră îngrozitorul tribut ce'l datorau societăţei, în mijlocul căreia
făptuiseră păcatele lor. Peste câteva zile Gavril fu
trimes la Dorohoi, ca să spânzure şi pe mama vitrigă a fraţilor Cuciuc.
Gavril Buzatu și-a încheiat cu aceste execuţii
cariera sa de calâu, continuând

însa

încă

un

timp-cu.

executarea pedepselor corporale simple ale biciurilor,
pe ia respinteni mai cu- samă, până aproape de detronarea lui Mihai Sturdza, când asemeni spectacole
publice se suprimară, iar: Gavril pus la pensie, fu
trimes să-şi slârşească restul zilelelor.. sale la M- -rea
Secu, unde se și călugări,
,

| "Vacanţa la laşi. |

Iașii: în vacanţă, în. 1904, Draguţi sunt Iașii, ca
şi acum şi fără îndoială şi ca şi în viitor. laşii vor
£i aceiași, întotdeauna, Aceiași piaţă a Unirei, aceleaşi

SUTU
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aleie de.la Copou, acelaș pavaj de asfalt, stricat și
veșnic ca să fie reparat; cu Teatrul Naţional, Uni-versitatea,

Palatul:

Internat,

Liceul

Administrativ,

Palatul Rosnovanu, cladiri desigur.ce sunt adevărate:
obiecta de artă. Pe caldurile mari, laşii sunt un imens

care

în

cazan,

fierb

lor acei din-.

în sudoarea

trei cei '60 de mii locuitori— în 1904 fireşte — cari,
împiedecaţi de diferite împrejurări, n'au luat drumul
vre'unei staţiuni balneare -sau climaterice. In oraș,
figuri-necunoscute, cu indigeni ce iocuesc prin car-:
tierile lăturalnice ale oraşului, care profitând de:
absenţa
Muzica

sâ'şi,expue tua--

din centru, îndrăzuesc

celor

pe strada Lăpuşneanu

lete demodate

la Copou e distracţia

militară

la Copori..

sau

Tea-

ieşenilor.

-tre de:vară erau la Zimbru, Cuza Vodă și Pomul Verde..
Când

vizitei familiei regale la laşi, s'au.

Cu ocaziunea
adus
raş»,

din Căpitală,
agenţi

speciali

mențieîn linişte

! cum Sunt din

venea Regele la iaşi.

pentru
de

«paza

pe cetățenii ieşeni.

fire,

bunei

ordine:în 0-

siguranță, pentru

nu lje-a placut

leșenilor

gestul

ca să

se

paşnici

acesta şi

atunci, pentru a pedepsi poliția Capitalei, şiau arătat “cu mai multă tarie întreaga simpatie pentru

_Goroană,

_

|

lar Regele Carol prinzând toate aceste sentimete

ale ieșenilor, şia expilmat dorinţa atunci ca, să se
lase poporul să'și maniiesteze «liber» sentimentele
sale către Dinastie și Tron. Şi dorința regală a fost
repede îndeplinită, căci frânghiile de care țineau
sergenţii, pentru ca ieșenii sa nu poată merge de
cât la o distanța destul de mare de 'trâsura regală,
au dispărut ca prin farmec. Străzile fuseseră bari- cadate şi, cum e în ot deauna, atunci când poliţia
„găseşte de cuviinţă să întindă cordoane, tocmai a“iunci” se adună lumea mai mult. Regele Carol se
săturase la lași de.. frânghii şi. agenţi polițienești,
căci pe unde 'trecea nu dădea de câtde ele.
In strada Carol, pe.atunci. cu toate cordoanele
-
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şi fluerăturile sergenţilor, tramvaiul era,să dea peste
Principesa Maria — Regina noastră de astăzi, care
se ducea pe jos, la şcoala de menaj.
,
.

p

-

.

:

„Tr

Moariea

-

lui Grigorie

|

Cogălniceanu,

Am mai amintit de Grigorie Cogalniceanu, a fÎigură atât de simpatică a lașilor noştri. În anul 1904
a disparut din mijlocul ieşenilor, în plină vigoare a.
vrăstei și tot atât de ne aşteptat cum s'au dus, „din
“laşii noştri, atâtea personalităţi de samă. Era un om
cu 0 adâncă
cunoştinţă a nevoilor ţărei și ori cine

stătea' mai mult de vorbă cu dânsul, trăgea folositoare învățături din chipul său de a. vedea lucrurile,.
din: pătrunderea și agerimea sa, care prindea pro" blemele vieţei practice, din sfaturile înțelepte ce le
împărția cu dărnicie în toate părțile.:

Era unul

din puținii

noştri mari agricultori care

practica această îndeletnicire, într'un chip inteligent

superior. Punga
alte interese de

şi

sa era pururea deschisă şi pentru
cât acel al propriei individualităţi.

Cogâlniceanu mai avea pe lângă o avere însemnată,
prin o muncă încordată de mai multe zeci de ani,

şi o mare valoare socială, avănd însușirile trebuitoare
unui om care vrea să adune pe alţii în jurul său şi
a ideilor ce representa,
3

"Colonelul Rosnovanu.

O altă
Rosnovanu,

figură ieşană
care şi'a pus

era colonelul .G. Rosetti
pieptul

pentru

steagul

ța-

rei sale, în răsboiul din 1877.- Ela adus servicii reale
țărei, în special judeţului Neamţ înzestrându'lcu numervase căi de comunicaţie, adevărate lucrări de artă
croite printre munţi stâncoși şi peste prăpâstii adânci.

A fost dat în judecată odată cu Lascar Catargi, de
către guvernul Brătianu. Dar, atât de iubit şi respectat

a fost

colonelul

Rosnovyanu,

în

cât George

Balș, preşedinte de tribunal, a preferat să se retragă
din

magistratură,

de

cât

sa devie

instrumentul

gu-

|
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vernului, care”i ordonase a face o percheziţie la do-

-miciliul

său.

EL a însoţit pe

Regele

Carol

la Peter-

sburgul de. atu—nci
Petrogra
,
dul de : astăzi. De pe
urma sa rămâne în țară -un frumos monument de
arhitectură in stil got
— bizantin,
ic
biserică 'ce a zidit'o la moșia sa Rosnov, ultima biserica zidită în

România

de

către

un

boer,

după

vechia

datină. Era

fiul marelui boer moldovan Alexandru Rosnovanu
și al Ruxaudei Rosnovanu născută principesa Calimah.
Castânele] italianului

din colţ

la

Trayan

|

Cine nu cunoștea pe italianul care, de ani de
„Zile era: văzut stând ziua şi până în. miezul nopții,
înghemuit întrun colț ales. de dânsul în Piaţa Unirei 2 Când era gradina Trayan, italianul işi găsise
locul unde să'şi desfacă Zaharicaleiepe
, soclul de
piatră -al grilajului. Grădina Trayan dispăru, strada
Unirea luase în urmă numele de Piaţă, italianul însă!
„hu se mişca de acolo. De și pe locul său se pregătea trotuarul, dânsul cu îndărătnicie nu'şi părăsea
porțiunea

ce o. ocupa. în stradă,

„a lui, căci atâţia ani trecură
vre'un

bătrânul

cuvânt

de ocară.

vânzător

de

pe

care 0 credea ca

şi nimeni nui

Incetul cu încetul,

zaharicale,

îşi

spusese

mai apoi,

alesese

colțul

din Piaţa Uhnirei dinspre strada Golia. Pe un mic scăunaș, veşnic cu luleaua în gură şi cu şapca sa originală, bâtrânul italian iși urma înainte negustoria
cu castanele prăjite şi cu alunele americane. Dânsul,

vânzătorul de castane din Piaţa
sa, italianca Rozina, vânzătoarea

Unirei, dânsa soţia
de zaharicale pe la

pensionatele de fete Varlam şi Humpel, erau tipuri
„ de ale Iașilor noştri.
|
„Dar într'o bună zi, italianul dispăru. “Trecând
pe acolo unde dânsul
de zile își instalase co“merțul, nu te mai încurlâi de colosalul panier, nu'ţi
mai vinea miros de castane prăjite şi nici de alune

americane. Se sinucise..

|

o

„
Cuo zi înainte de a'şi pune capăt vieţei, batrânul, încunjurat de copii săi, în sărăcăcioasa
sa
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căsuță dintro mahala, ofta întruna, știind ce lasă
în urmă, Luând “în brațe pe cel mai mic copil, îl um“plu

de sărutări

—«Când
„stătălui tău,

și cu

glas

tremurător,

îi. fi şi tu :mare
să

nu

vinzi

decât

„Anirea».

îi spuse:

și vei
în

avea

colțul

meseria
din Piaţa

Vasile Alexandri

despre laşi.

Vasile Alexandri despre laşi, e tot “ce poate fi
mai atrăgător. Sub titlul original de « Tabla Mişeilor»,
mai multe note cu deosebit. interes pentru. studiul
iiteraturei

tele de la
“Sunt

“mai
torite

noastre

sunt

1821, adecă

o colecţie de

date.

din

versuri

E vorba

timpul

de evenimen-

eteriei

amoroase

grecești.

şi satirice,

sau

bine v înşirare de stihuri împotriva grecilor, davornicului

de

poartă

Vasile

“Bucur

din

laşi. |

Grecii au inceput a strânge. oaste devale la hanul
lui Vangheli şi la Sf. Haralamb în deal, zice Vasile
Bucur. Acesta cu o lună înaintea sosirei Prințului lpsilanti, care în ziua de :21 Februarie 1821 a venit
din Rusia: laşii rămaseră în, mâinile lui Pendedeca,
în urma fugei -Doninului peste Prut. Acest Pende«deca, era lung în mână și cu oamenii sâi puse stapânire
|
Pe curțile” boerești
Cum şi pe acele-domnești
Ş'au luat şi poştele
De-au prins şi drumurile...

i

Turcii merseră de loviră pe Greci în deal de
“Stâncă şi îi alungară la malul Prutului.
|
Dupa rasipirea Eteriştilor, Turcii s'au întors la
laşi şi -si'au întins corturile pe tapşanul Copoului :
Apoi în laşi au intrat
Şi prin curţi S'au aşezat.
Cele mai multe dughene
Le- -au schimbat în “Cafenele
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Băcănii și lipţcănii !

SUTU:

“

Le-au facut harbuzării.
„Spartau bolți negustoreşti

(După sfaturi jidoveşti),
De marfe prădându-le, .
La jidovi vânzându-le,. ,
Care boltă mai era
Jidovi le-o arăta;
De era moldovenească
i le zicea ca-i grecească,
Şi turcii aprinși pe loc
O dispoiau şi-i da foc,

.

"Dând. averea

Ie

_-

creștinească

ln mâna cea jidoveasca,
Apoi crâșmele spărgând
Şi mereu la vin bând,
,
Ca păgâni s'au încruntat
De cruzimi s'au apucat
bisericele au stricat

Catapitesme au furat
De argint le-au desbrăcat
Şi ?n gunoi le-au aruncat.
- lată tabloul inspăimântator de jaful în care că-.
zuse nenorocitul laşi. Poetul adâoga ca poporul ră-măsese gol și că oamenii uciși Zaceau ca snopii.
prin hudiţe.
|
”

"Pe

Teodor

maestrul

“Teodor

T.

Burada

cine

Burada,.

nw'l cunoa-

şte?. Studiile şi le'a facut în casa părintească, având.
de profesori pe Y. A. Ureche, pe Cobâlcescu, pe
Foulquicr, îost : sub-director al poştelor şi telegrafelor. din laşi, pe Starke, pe Zaraianov, pe C. “Gros,
e1c..Cele dintâi lecţii de violină le-a luat cu profesorul Paul lHett, apoi cu Flechtenmacher şi mai târziu
cu Hiibsch. A

intrat

cadet în şcoala

militară

din laşi,

în-arma artileriei,. apoi 'la Academia Mihaileană. A
„predat gratuit cursul de violină la Conservatorul de:

.
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înființase atunci în casele biserieei

Pa-:
lat.
urma
Dancu, din dosul Teatrului „Naţional. Atorul imperial

ris dreptul şi sa înscrisşi la Conserva
Franţei, având:
ds muzica şi declamaţie din capitala
şi. Ciapisson și.
de protesori la armonie pe Reber
A.
Sa
pentru violină pe Alard.
Conla
ris
însc
an
A fost cel întăi elev moldov
îşi
laşi,
la
rs
Into
servatorul: de muzică. din Paris.
terenul juridic,.
pe
te
vita
acti
sa:
începe nemarginita
ar şi, artistic..
etnografic, folkloristic, arheologic, liter
ntată, acest
Şi astăzi, la o vrâstă atât de înai
ă la istoricul
bătrân simpatic. lucrează plin de viaţ
Da
Se
“Teatrului Naţional din laşi.

laşii2"
Cum CIerau
d Lea
CU

laşii în 1905,—Nici
zeală

şă plstitudine

în urmă

Doar

un

progres.

în afaceri

câteva

noi

batorul, târgul de vite,

ca și cu 5 şi cu IO ani

clâdiri

monumentale ; A-:

Teatrul: Naţional cladit

piața foastei Primarii, după

nezi Feliner şi Hulmer

lănce-.

Aceiaşi

pe:

planurile arhitecților vie--

şi care a

milioane:

costat 2

lară. zidite în
lei, băile turco-romane şi o bae popu
l şi liceul ex“locul Feredeului turcesc, liceul mode
Universitatea. _ternat, şasă şcoli primare model, apoi â ars, de la
zidita în locul Teatrului Naţional care
“Copou.

Distracţii 2 Trupe

franceza,

diani, comedieni, jongleuri, scamatori,

nemţeşti,

etc.

trage-:

Apoi

pa-:

'biciclete)..
norame, circuri, lăutari, velocipede (astăzi

laşii -Voevodului Şteian, .

-

enar de la.
Cu ocazia celui de at patruiea cent
an, o înălțătoare:
moartea răsboinicului Voevod Ştef
nostri, Un lung:
sarbatoare naţională are loc în lașii
persoane a dat
cortegiu istoric, format din o mie de
costumetăţii
varie
o privelişte diu cele mai mareţe
ale țărei:
le
socia
“lor, care representau toate păturile
a
|
Moidoveide pe acele .vremuri,-.
l. buciumelor:
setu
plân
de
ci
-“Oraşul-a rasunat atun
ca şi Cum.

or,
de alarma goarnelor şi fluerul fulnicil
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“ar'fi fost alarma răsboinicăa din vremurile lui Ştefan.
La sgomotul acesta rasboinic, râsârira din pădurea
(Copoului) rând pe rând: săteni arcași câlări“şi pe
Jos, razăşi cumpâtaţi şi păstrâtori de datini, curteni,
„aprozi, boeri mari şi mici iubitori de neam Și de moşie:

„înveşmântaţiîn portul lor scăldat în fireturi și Împo:dobiţi la brâu şi coapsa cu Susane şi archebuze

moldovenești, arcuri şi sâcuri. Şi a: dat navală oștirea aceasta, cu sfintele steaguri brodate cu aur şi
argint. Şi în sunetul buciumelor, a' pornit încet spre
statuia lui Ștefan din pădurea Copoului. Și la statuie o pomenire se facu pentru odihmrea sufletului
marelui Voevod şi a vitejilor aşteni, câzuţi pentru
„apararea Moldovei, Şi erau 'şi copii de casă, şi ar„aşi și aprozi și curteni şi boeri şi Duciumaşi din
ciobani adunaţi de pe la stânele din Moldova.
Firş Goldner.

Mai bine de jumatate veac, Hirş Goldner a adus

reale servicii progresului cultural'al Iaşilor, ca crea- tor al tipografiei moderne. De la vechile teascuri de .
lemn, tipografia Goldner, cea mai -veche. din laşi şi
din Moldova, a reușit să întroduca maşina modernă,

„execuţia artistică și grija deosebita a lucrarei corecte,

grafice şi stilistice. Lucrările literare și ştiinţifice datorite unui Hajdeu, Cogalniceanu, Boliac, Negruzzi,
Maiorescu, Xenopol şi alţii, s'au nascut în tipografia

acestui maestru.

„Se desvălue statuia

Statui
a lui Alexandri
e
(A

CAanui 1

lui Vasile Alexandri la lași.

Incepâtura şi ursitura—după cum glăsuia pergamentul—ridicărei acestei statui. se datoreşte consiJiului comunal din laşi, în anul 1890, după propunerea primarului de atunci Vasile Pogor. După 15
ani
de muncă a comitetului ce şi'a luat această însarc
inare, s'a infaptuit și aceasta dorințaa intregei sufări românești, pentru cel' ce a luptat pentru
Unire

-

şi a fost sfetnicul luminat al lui Vodă
dul reînvierei vitejiei strămoşeşti.
Un

contemporan

ieșan
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poves-

Alexandri,

al lui

şi bar-.
a

Cuza

-teşte următoarele despre dânsul, pe când era la laşi.
«Mi-aduc aminte foarte bine că Pam văzut 0*dată şi prezenţa-i corespundea admirabil cu cele ce
poate

credeam câ

îi ca fizic

un

astiel

de

om.

Eram .

în clasa 5-a de liceu. Era într'o Duminică de Septembrie pe la orele Ii a. m. Eşisem din internat Şi.
fiind în urma unui dejun nu tocmai copios, ca toți
internii

de

pe

vremuri

şi de acum,

ne instalam

pe la

cofetării, unde ne astâmpăram foamea cu prâjituri,
In faţa lui Nestor Heck (astazi fotografia Scutari) era pe atunci o cofetărie care na avut, multă
„durață. Cum-stam la masă, deodată din fotografia
ui Nestor Heck, apare un bătrân, de statură: mai
mult nalta decât mijlocie, elegant îmbracat, veselşi
cu un mers Sigur și aproape triumfal.—«Uite Alexandri», spuseră mai mulţi.-« Alexandri 2— Alexandri ?
Unde-i», întrebai eu.—sUite-l, cela de colo». Câţiva
ne-am luat după el. Intocmai cum mi-l închipuiam în
. de copil, aşa' era; de şi batrân, dar
imaginaţiamea
tânar ca înfăţişare. Intreaga sa fiinţă inspira .mulţumire, fericire, viaţă şi încredere în ea. Tot timpul:
cât a străbătut capătul străzii Golia, pe urmă strada
Lăpuşneanu şi Carol, m'am ținut de el ca un halulucinat. Il priveam, îl măsuram, treceam pe celalat
trotuar ca să'l: pot vedea mai mult. Aproape toţi
- care treceau pe lângă el, îl salutau și dânsul răspundea larg şi cu un zimbet ce n'am sâ'l uit nici odată.
Intr'adevăr că acel ce scrisese cele mai înalțătoare
:şi mai patriotice versuri, el trebuia să fi fost, nu se
putea ca o altă ființă şi ca o altă înfățișare să. fi
scris:

«Voi,

ce staţiîn adormire»... «<Peneş Curcanul».

a
a
|
«Sergentul», etc.
mersul,
ă
la.şcoal
imitez
să'i
"A doua zi câutăm
ce

înfăţişarea,

zimbetul,

staţiîn adormire,

«căci

Român

voi

iar clasa clocotea

de

ce staţi. în . nemişcare»

sunt în putere.și

Românu

«Voi

-şi de

'n veci nu
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piere», un ecou. parcă
n Suflet,

al impresiunii
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ce mi-o lasase

Alexandri».
loan Vrânceanu

În

vechsa sa

casâ

din

strada

viață fru:ndasa fostul preşedinte
«„ceanu.

Era

un

fruntaş

al

Sărâriei,

de Curte loan Vran-

magistraturei, înzestrat

„alese şi superioare însuşiri.
Cânu îmbrăc: roba da magistrat,
parţinea

nimânuia,

consacrase,
;ţei. sale

el aparținea”

lagei pa care

savere

și

trâia.0

el nu

datoriei

mai a-

căreia

o

pe.

care

niciodata

|

"Care student

se

o aproiundase şi conştiin-.

luminata,

pâtat'o. Era unul dintre aceia cari nici odată
fi parasit laşii.

“In 1906.

cu

n'a trecut

n'a

uu ar.

„Sobdaritatea.
prin "societatea

ştudea-

.țeasca «Solidaritatea» ? Infiinţată în condițiuni atât
de entusiaste şi având de preşedinţipe cei.mai simi-

„patici studenţi din laşi, dupa multe și multe neajunsuri
se

destiințează,

pentru

ca în

1996,

o mână

de tineri

inimoşi, să se gândească la reinflințarea cei.
Ce şedinţe frumoase. ţinea -«Soldaritatea». Ce
sentusiasm, inimi deschise,
idei româneşti, tineret
înflăcărat de

cel.mai: desa vârşit. patriotism

gostei de ţară! A râmas

doar o amintire

şi_ al dra-

şi ătâta.

„laşii în carnaval“.

De multă vreme nu s'a mai representat pe scena teatrului național comedia lui Vasile Alexandri,
«laşii în carnaval». Când se juca această piesă în
trecui, apăreau în rolurile principale actori ca Luchian
Teodorini şi alții. Şi când au jucat-o, actoriiau ost.
luaţi de către administrație, chiar. în noaptea aceia
și făcuţi surghiun la mănăstiri.
Era un colţ de viață politică şi de moravuri de
“odinioară

pus

înaintea

ochilor, care însă

“încetul începeau să dispară
lacrimi, dar! şi instruiau,

şi ele delectau

încetul

până

cu

la.

Pa

laşii,pe
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timpul

carnavaluliii,

în acele

vremuri,a

prilejit lui Alexandri ocazia de a biciui administraţia:
-de pe atunci, precum şi de a păstra pentru: viitorime
_-o icoană vie a chipului cum moldovenii. petreceau
carnavalul.

prin cântecile

amor

guţelor,

balurile

lăutarii,

păpuşerii,

Irozii,

declaraţiile

cu ghitara pe la ferestrele
cari

-mascate

toate

de:

dra-

cu prefacerea

vremurilor, au început a pierde din farmecul lor de
odinioară şi a se râri, au dar prilejul de momente
şi ocaziunea

vesele

ritul

de ase

puţin spi-

mai româniza

Si

vemii.

Vasile Pogor.

Se stânge Vasie „Pogor. Se

stinge îniru ai sai,

liniştit şi zimbind, aşa cum a irăit și cum Pau cuno:scut ieşenii. Era o figura măreață a laşilor, ciigură
pe care s'o cauţi astazi cu multă truda şi no s'o
„găseşti. Era o- podoabă a elitei inteligente a Iaşilor,
“unde a strălucit acea .pleiada de tineri carea facut
odinioară fala” acestei a doua capitala a României.
„Vasile Pogor s'a adâpat la soarele civilizaţiei.
franceze. Reintors-în ţară, a pus un niimăr din cele
mai puternice, a pus chiar bazele literaturei românești
„moderne, participând la formarea unei societăţi literare, cu scop de a purifica limba românească și a'i
„da forma adoptată astăzi de întreaga sullare a ţărei.
De la prim-președinte al Curţei de apel, a trecut la
prefectură judeţului. A fost un scurt timp şi minisuru al cultelor și al instrucţiunii. A fost şi primar al
Aaşilor,

cel

mai norocos

însă

primar

al 1cestui

nen9-

„rocit târg, căci sub dânsul, Primăriaa încasat cele
6 milioane franci donate de stat; .sub dânsul s'au
cladit Teatrul, Abatorul, Baia Comunală etc. ..
-Dar ma parasit un singur moment cultivarea: _diterilor. Produsele sale literare făceau podoaba «Con:
vorbirilor literare».
Şi, spre bătrâneţe. Pogor. işi-găsea ohihna şi

sa, tovarăşa scumpă.
liniştea sufletului, în biblioteca

de, cugetări

și măngăitoarea

amărăciunelor.

-..

..:
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Era fiul vornicului Vasile: Pogor şi al. Zoei, năs-.
cută Cerchez. A publicat în: vechile «Convorbiri Literare», ieşene, în primii ani de apariţie ai acestei reviste.
versurile sale, unde Pogor mânuia:cu multă dexte-ritate limba româneasca, facând?b cât mai limpede
şi.”
mai

frumoasă;

SE

Vezi.. grădina părăsită de-a oamenilor artă.
E mai mândră şi convine: unui suflet amârâi !:
Caci eroiile comise de știința cea deșartă
Sub un văl de armonie natura le-a acoperit..
Pe

cararea solitară, des

piciorul întâlneşte

" Moviliţi de frunzi uscate ce de vânt s'a spulberat,
Şi privirea.lor cea tristă în gândirea mea trezește

Wii

trecute

suvenire

ce ca. frunza

s'au uscat,

lata statua cea vechie și de: timpuri dărâmată

Lângă

care, eu cu dânsa;de atâtea ori am Stat: -

* Privind soarele ce apune în o mare

Ascultând paserea

mica

purpurată,

ce-spre cuibuii a sburat.
Vezi, în vale, isvoraşul ce-abia iarba argintește:
Dese ori spre a lui unde se pleca iubita mea.
„Le sorbeam
c'o sărutare, dacă apa se stropeşte,
Pe cosița ei cea neagră, albe perle asvârlea.
Paştele ia

laşi.

Sarbatorile Paștelor pentru.ieşeni, în vremuri de

demult constituiau un: eveniment foarte important de
peste an.. Prin casele boereşti, mesele acoperite cu

mâncări

fine, cu paști, ouă

roşii și cozonaci,. stăteau, |

trei zile şi trei nopţi întinse, .iar: musafirii cari se.
Perindau în vizite, aveau oare cum obligațiunea de

a mânca și a bea în casa gazdei..
|
Pe la țăranii târgoveţi, gospodinele oboseau: |
toată săptămâna să'şi facă casa alba, să o dea cu
Iutişor galben pe la brâe și familiile cari aveau fete:
mari, polteau pe. flăcăii din prejur la hora ce se în-cingea înaintea casei,la sunetul unei. scripce.cu.. trei.
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strune'şi a unei cobze sparte

pe care doi artişti ţi- !

gani, cu. ochii holbaţişi albi cât cepile de toamnă,
le mânuiau insoţind armonia acestor instrumente cu.

şi nasal. Cioroiul cu cobza. ţipa
când balaurul cu scripca făcând

glasul lor strident
de'ţi lua auzul, pe

pe basul, trăgea cu coada ochiului la cobzar și era
mândru de antrenul ce provoca ansamblul lor muzi-

cal printre. dânțuitori. După aproape o oră de joc,
“se dâdea repaos, iar gospodina de gazdă venea cu
un cofael plin de tulburel stil vechi și un pahar
de sticla

Era

vânătă

un-felde

pe

după

La

aceste

casă,

şi dădea

la „toată

lumea

de

băut.

mic repaos,

în care fetele se duceau

după coşer

și pe la dos

de

gard,.de

'și ajustau fotele şi florile din păr, consultându-se
reciproc asupra aranjamentului în lipsă de oglinda.
petreceri

câte odată

în :vechiul nostru

și boeri, duduci şi cucoane

tru, solicitați

de

locuitorii

oraş,

.

asistau

de pe la cen-

țărani de pe la barieră,

oamenii de casă al familiilor, ajutaţi de aceste familii protectoare cu simţuri românești. Cuconaşii ochiau
fetele în timpul jocului, iar cucoanele admirau formele

«romane»

ale tinerilor flăcâi,în braţele cărora fetele -

|

se mlădiau la ondulaţiile jocului ca niște turturele,
După terminarea danţului, boerii plecând dădeau.

fiecare: câte un galben sau doi fetelur de gazdă. In
vremurile vechi de Paşti, fiecare dorea să aiba cât
mai multă lume acasă la .ei. Astăzi fiecare doreşte să

petreacă
Paştele

:
afară din casă, în loc străin.
petrecuţi în afară de casă, îşi aveau

ș

"ei farmecul lor. Se petrecea pe la Perjoaia, Leagânul

Fluturilor, la Zaharia, etc. La-Leagănul Fluturilor, prin
corturi şi colţuri
șe întindea petrecerea. Sub corturi

erau. reprezentații teatrale cu 20 “de bani intrarea la
locul 1,. preţ care dădea impresia tuturora cât de
plasați trebuiau să 'se gâsească cei cari se
comod

“aflau

la locul al doilea şi al treilea.

Pe uşa altui cort, era zugrăvită o femeie colos.
Firma cortului era : la «<Somnambulă americană». Peste.
drumde «Somnambula» era 0 «încercare de forță».
TC
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“Cu 10 bani loveai de trei ori cu ciocanul întrun cui"
de lemn, care isbea o verigă de fier ce se suia pe
-un baâţ, până la o înălţime, unde era o -petiţe. Când
pocnea, insemna suma forței și cel ce bătea cu ciocanul, arunca o privire victorioasă în jurul sâu, având

aerul 'a spune

privitorilor:

admirați

forţa

mea.

Mai încolo era '0 roată a noro:ului:: pentru 5 bani
„trăgeai un număr şi toate numarile erau caştigătoare.
Cel mai mic câștig era un cornețel cu alune ameri-.
cane, în valoare de cel mult un ban. Toţi jucatorii
ia noroc câștigau-la alune americane dese rupeau,
căci numerile ' mari precum pachete de şocolată sau
cutioare cu bomboane acre, erau greu de. câştigat,
aproape de loc.

„Mai la centrul grâdinei se afla un chioşe de scânduri, unde se desfacea bere. Nişte pahare înguste
de un sfert de litru treceau de halbe şi se plateau

50 bani unul.
i
Apoi, erau aleels acoperite cu un strat de ju- :
mătate metru de colbul cel mai fin şi pătrunzător.
Petrecerile erau în'toi..
"
Sa

* Cetăţeni în strae nouă,

cu sudori cât bobul pe

irunte, bateau aleele pline de colb, de sus în jos.
Erau figuri ce nu “păreau din lași. Pe o căldură aproape de nesuferit, cucoane cu etole de blana, cuconi în strae albe, cu botfori şi pălării de pae, artilerişti în mare ţinută facând pe cavalerii pe lângă
“patru cinci cameriste îmbrăcate probabil cu rochii
de ale stăpânelor lor şi tratându-le cu limoradă galbăână purtată într'o cofă cu ţinte strălucitoare, de un
oltean în strae naţionale. . Apoi, dame fenomenal de
grase şi nalte, şcolari în uniforme noi făcând pe ca- |
valerii curtezani pe lânga fetele din grădină. Incolo,
un cetățean turmentat, la o măsuță mică, stând melancolic şi gânditor, un ip de allui Caragiale, într'o.
formă însă mai complectă şi mai aproape de adevăr,
având

ceva

misterios

în. melancolia

lui. Rezemat

cu

cotul mânei de speteaza bâncei pe care sta, privea
cu un ochi închis .și cu altul deschis, la lumea care
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pe dinaintea sa şi, par'că priveliștea

asta părea

:că-i aminteşte despre! un eveniment important din
viaţa lui: — la aşa era! şoptea el încet, uitându-se
reprezentând

zjur împrejur spre chioșcuri, spre tabloul

pe

«Somnambula americână», spre toată lumea...
Petrecerea aşa continua înca vreme îndelungată, .
„până lumea începea a se rări, îndreptându-se repede
“spre staţia cea mai apropiată a tramvaiului, întor-,
cându-se în oraş. Serbâtorile
„veau farmecul lor deosebit.

Paştelor.la

lași își

a-

Tipografia „Junimei“,

-

Cine nuw'şi aminteşte

„grafie

a

societăţii

că în lași a existat 0 tipo-

literare

- « Junimea»,

înființată.

în

„1864 de catre primii tineri literați de pe atunci, în
“frunte cu Vasile Alexandri, Titus Maiorescu, P. P.
Carp,

Vasile “Pugor,

lacob

Negruzzi,

Teodor

Rosetti

şi alţii. Tipogratia era intitulata « Tipogralia Junimea»
“şi avea ca scop de a imprima revista «Convorbiri
Literare», care apare şi astăzi la Bucureşti, în al
„2-lea an al existenţei sale.

Junimiştii ieşeni mai fâceau să apară în acest
stabiliment grafic și ale lucrari de domeniul ştiinţei
„şi al literaturei, precum şi. un ziar, bine răspânditpe
atunci, intitulat «Curierul de laşi», care a, „dăinuit

“până în 1889.

Multe servicii a adus literaturii româneşti acea
mişcare a « Junimei», dând o direcţie nouă ştiinţei, |
Şi literaturei ţărei.
“Tipografia « Junimea» a durat nu hai pâna” n 1870;
“când a fost înlocuttă prin «Tipografia Naţională», pro- prietatea numai a o parte din junimişti, cari tot sub
„direcţiunea lui lacob Negruzzi, .a continuat, la lași

tipărirea

«Convorbirilor Literare»

„al 18-lea. De la 1884
prietatea

a nouă

până ?n 1884 (anul

« Tipografia Naţională»
institutori, autori de

devine

pro-.

cărți didactice,

sasociat şi conducător fiind d. loan S. lonescu,. ca.
:5pecialist tipograf, care în urmă a rămas singur pra/
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prietar pănă mai acum patru ani, înn 1918, după care,,
tipogrătia trecând însă prin două mâni, a devenit în:

urmă

proprietatea «Vieţei Românești».
|
Multe şi mari servicii a adus Iașilor -Tipografia-.
Naţională» prin diferitele tipărituri și edituri didactice:
făcute în atelierele sale. A continuat tipărirea «Con-:
vorbirilor Literare», a „Curieruluide lași“, «Independenţei

Române

a lui Radu

Petrescu,

a “Erei

Nouă»,

organ politic junimist condus de d. Petru Missir, a
«Constituţionalului» tot junimist, redactat de Toma
Basilescu, a <Resistenţei» lui Al. Balş,a «<Țărei» lui
Emil Mavrocordat, a «Ecoului Moldovei» d-lui Em.
Manoliu,

a «Orientului»

d-lui

V.

Cireş,

a «Vocei

la-

şului»
a
d-lui A. C. Cuza, a <Bulet. soc. de medici şi:
naturaliști», întâi sub direcţia d-rului Peride, apoi a:
d-rului Rizu și în urmă a d-lui dr. G. Bogdan; ; pre-cum

și O sumedenie

de reviste „literare

și ştiinţifice:

a diferiților autori, iar cârţi didactice foarte multe»
au trecut pe sub teascurile tipografiei.
A dispărut şi această istorica tipografie, această:
veche instituţie exclusiv naţională a laşilor noștri.
Spre

Repedea:.

Spre vâriul Repedei — acolo unde petrecea boerimea așilor cum nicăeriîn altă parte nu se petrecea așa, drumul care duce într'acolo e unul dim |
cele mai poetice ce se.pot închipui. Cotituri de so- .
şele, copaci numeroși de pe la margeni, ce'şi. întind.
ramurile

lor dătătoare

de

umbră

răcoritoare,

căsuțe.

scunde ascunse în verdeața tânară 'a brimaverei, alâturi de vile cochete, toate astea le întâlneai până te vedeai ajuns în vârful Repedei. Nenumărate dealuri
pătate de: verdele deschis al viței, de verdele închis
al pădurilor şi de albeaţa veselă a sătişoarelor, apoi
poetica revărsare a lașilor pe coamele și vâile celor

două dealuri, dunga de un albastru închis al marilor

dealuri ce prejmuesc valea Siretului și pânza

dințată

“a munţilor ce abea se văd în adâncul zărei, dădeau
;
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"acestei

privelişti,

“măreț

şi înâlțator.

_un- aspect

atât

de
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„Coborât spre schit — schitul lui Tarâţă — _ treceai
pe cârâruşa ce duce printre uriași bolovani desprinşi
„din vâri-şi prâvaliți în cea mai salbatecă neorân-duiala.
„Din

cerdacul

“ale a. Buciumului.

schitului,

priveai - adânca

şi bogata.

Bisericuța din schir e clădită pe

Schitul zărăţa.

a 11736 şis reparată Brin 1834, dupa. o inscripţie ciri“lica pe o tabliță de marmoră prinsă în micul. fronton.
E clădită în stilul moldovenesc derivat din cea mai:
-simplă expresie a stilului bizantin. -Un câlugăr bătrân îţi :apărea. Capul său albit îţi înfaţişa
pe omul

:plin de jertie în viața călugărească. Ochi-i avea

se-

„ 246
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nini, fața smerită, barba de argint — toate spre con„vingerea.că putea să înfrânga toate ispitele ce-ar fi:

putut cerca vre'odată sufletul sau curat,

*

|

E o bogăţie a lașilor noştri acest colțișor de rai:
şi odinioară aici îşi petrecea zilele de vară boerimea..
pașnică a mult pașnicului oraș laşi,
“ Moartea unui
e

Să

stinge

trie “Tronescu,

din

viaţă,

încet,

una din cele

ca

nefericit.Clt?

o candelă, - Dimi-

mai populare

figuri ale-

laşilor.. S'a stins în mijlocul mizeriei, sărac ca
toţi
acei cari 0 viaţă întreagă lupta cuabnegaţie, pentru
.

a atinge cândva culmea în vârful căreiz fâlfAe steagul. Tânăr de tot, sculptorul 'Tronescu s'a reîntorsde vreme din Italia în patrie, în laşii lui iubiţi, în:
orașul desilusiilor și. mizeriilor pentru oameni fara:
“noroc.
|
Dar dupa ani şi ani de zile Regele Carol soseştela lași şi ducându-se la Bele Arte, a dat de.. un:
bătrân, albit, încovoiat de sărăcie și de lipsa.
Priveşte tablourile şi deodată se opreşte. exta„siat

în fața

nescu. Regele
de admiraţie

«României independente
opera
»,

Carol

sincera

întorcându-se

după

şi entusiaste,—câci

lui Tro--

un moment:
statuia

re—

prezinta închegarea în formă artistică desăvârșită a.
idealului romănesc urmzrit de atâtea generațiuni, în„trebă pe directorul școlii :—<Cinea facut asta> ? —«Eu.
: Majestate» răspunse simplu, in locul directorului, bă—
trânul cu pâr alb, slab, abia purtându'şi de săraci
e
şi de foame. trupul... și cu -respirarea grea şi care
.
„„Pare că-i număra anii ce-i mai avea de trait:
Regele:
se uită foarte curios la Tronescu. dar şi cu un simțimânt

de admiraţie—<Şi ce

faci» ? îl întrebă.—<Mor:

de foame, Majestate»...' Atunci Regele arunca o pri-.
vire ministrului şcoalelor, în care privire, numai
cine:

ma

putut'o

ceti,

ma

vazut

un

fel de mare mustrare...

Ministrul scoase un carnet şi însemnă, ceva foart
erepede. Apoi Suveranul spuse lui Tronescu i—
«De
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ce nu

cauţi
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să faci

statuete,

să le vinzi,

ca să. poţi

trăi ?,,.
— «N'are cine să le cumpere. „o. Majestate»... îu
răspunsul bătrânului.
|
In Aprilie 1898, Tronescu după dorinţa expresă
a Regelui, îu numit la catedra de la şcoala de Bele
Arte. lar, dacă n'ar fi venit Regele... pe la şcoală,
cel întâi sculptor român, artistul acesta era să moară
în cea mai. neagră mizerie, în cea mai mare uitare,
căci în. afară de câţiva, profesori şi elevii școalei de
Bele Arte,.incolo nimeni n'a -luat parte la înmormântarea lui.
Presa de odinioară a Iaşilor. |
In

1895

ziarul

„Evenimentul“

cei dintăi ziar din ' Moldova

tală faima

unui

ziar de

era

considerat

şi avea - chiar în

seamă. Regretatul

ca

Capi-

Gh. A.

Scorţescu care conducea pe atunci cesti ziar, jucă un rol destul de însemnat în politică şi trecea în.
parlamentul ţării ca unul din cei mai vehemenţi ora-=
tori. „Evenimentul“* ducea, sub inspiraţia lui Scorţescu o vie campânie contra guvernului conservător.
de sub Lascar Catargiu, șise poate spune cu drept .
cuvânt,

că

nu

puţin

a

contribuit: Evenimentul”

la

răsturnarea conservatorilor.
,
Prim redactor era Iorgu Morţun al cărui pseudonini „Sirius“ era

ciat în întreaga
rius

din
din

atunci

foarte

presă românească.

„Evenimentul“

şi comentate
unul

pe

vestiți

şi apre-

Articolele lui Si-

erau, întotdeauna, reproduse

de presa din Capitală.

cei mai

cunoscut

ziarişti

Sirius trecea ca

din ţară,. La

»Eveni-

mentul“* mai erau pe atunci Ştefan Scriban, care scriia
de obiceiu articole politice şi uneori se indefetnicea
şi cu literatura. Apoi mai colaborau d-nii Dafin, care
scriia de toate, începând de la articolele de fond şi
sfârşia cu informaţiile, pe urmă Gică loan (Creţu
cum îl numeau. prietenii), Max Cauiman care era secretarul vestit din Capitala Moldovei, Vasile Cernă- .
tescu „Specialist“ în ştirile externe pe care le tra- .
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domnişoară

Lucia Sturdza care 'scriia cronici femenine. Administratorul ziarului era Costea Bothezat, un foarte simpatic: tânăr.
Pe

lângă aceştia cari

erau

scriiau zilnic, mai colaborau:
trânul)

poetul

pe

atât

de

în

redacţie” şi: cari

Neculai

Beldiceanu (ba-

nedrept uitat, care

fusese

unul din harnicii colaboratori literari ai „Evenimentului“, P. Grigoriu-Budușcă bohemul cari seriia din
când în când versuri vestite.
|
In primăvara lui 1895 Sirius pleacă la Bucureşti
ca secretar general la Ministerul de-Interne de sub
zuvernul Sturdza care luase atunci frânele ţării. In
locul lui Sirius vine
ca. prim redactor Teodor Vasiliu

(Raki)

fost radical de a lui Gh. Panu. Raki se făcuse

„cunoscut,

după

ce părăsisepe Gu.

Panu, prin o serie

de articole, contra: radicalilor şi în special contra
iui Panu, sub titlul de „Cinici”și transfugi“, pe care. .
le publicase, mai întăi în coloanele „Evenimentului“,
„şi apoi le scoase într'un volum. 'Raki a stat la ;,Evenimentul“

vre

un an şi: jumătate,

după

care

vine

ca 'prim fedactor Alexandru Volanschi (azi farmacist
în Bucureşti) care se remarcase prin 'multe articole
semnate cu pseodonimul: Volo. In acest timp reposatul

poiet Stenerman

intră'la

„Evenimentul“,
dar

în

curând pleacă la Paris de unde trimetea zilnic coloane întregi sub titlul de Scrisori din Paris, pe care
apoi le-a
Paris".

scos

într” un

volum. întitulat

„O

toamnă

la

.

”
In toamnă lui 1895. vine la laşi, neuitatul poiet
St. O. losif şi este angajat la „Evenimentul“ unde.
scriia zilnic diferite cronici. losif a scris la ,Evenimentul“ pâna în vara lui 1896 când a plecat din nou
la București.

--

Pe acea vreme apărea la laşi

radical
Macri

condus

„Jurnalut, organ

de d-l A. A. Bâdârâu

regretatul avocat. La „Jurnalul“

şi Grigorie” N.
scriiau atunci

Buduşcă, Gh. Ghibanescu,. Gr. Buţureanu, D-rul Jocu
şi mai ales bătrânul nosiru concetaţean, D-rul ], Lebell.
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Un frumos talent gazetăresc a fost Gh. Vasiiiu
zis şi Sportsman care începuse a scrie la „Evenimen-tul“ iar apoi trecuse la „Jurnalul“, unde ducea o aprigă

uză

campanie

din

„Evenimentului'“

contra

care

ca-

a urmat un proces de'presă între Gh. A. Scor-

-şescu:şi Gh.

şit prin condamnarea

care s'a stâr-

proces

Vasiliu-Sportsman,

5

lui Vasiliu. -

In. laşi apăru atunciun ziar independent de in|
formaţii numit „Noutatea“ scos de tipograful Goldner şi. de fratele său Giordano, în destul de cunoscutul epigramist. La acestziar colaborau mulţi tineri,
cari se remarcaseră Steuerman

'între

şi poietul Virgii

N. Cisman, care colaborau în acelaş timp şi la „Evenimentul“. Astăzi Cisman se afla la Bruxelles unde
|
“stă de vre-o două: zeci şi patru de ani.
Ca ziar literar apare în acest interval la laşi
D-na Sotia Nădejde,
de s:
;,Evenimentul literar“, condu
-G: Ibrăileanu, Raicu lonescu—Rion,—mort de foarte
tânâr,—C. Stere, Mihai Carp și alți câţi-va tineri.
la „Evenimentul“

Tot

tatul C:. A.' Teodoru,

s'a sinucis

după

în 1895—1896

scriia şi regre-

talent,

un tânăr de mare

care

apare la laşi

In 1897

câţi-va ani.

condus de bâziarul naţional-liberal „Propaganda“
pe lon
redactori
ca
Gh, Mârzescu şi având
trânul.

„Datfin, Iorgu Stamatopol, Mihai Codreanu (sonetistul)
D-rul Al. Lambrior, L.-Hax şi din când în când pe
Buduşcă. Prim redactor era Raki Vasiliu. -

In primăvara

jează “pe

lui 1897

Gh. A. Scorţescu

anga-

marele I. L. Caragiale la «Evenimentul» cu.

“salar de 400 lei lunar, cu condiţiade a

da câteun

articol pe săptămână. Caragiale începe colaborarea
scriind o serie de articole asupra organizării Teaţrelor naţionale, articole cari au avut pe vremurile acelea .
un mare răsunet, şi căruia i-a răspuns reposatul

Ştefan
-"

Velescu.-prin coloanele ziarului <Epoca».

Colaborarea

lui

Caragiale

ţine

- vre-o patru

luni, când 'într'o bună dimineață marele. Caragiale
at
încetează de-a mai scrie,
"In

intervalul

când

colabora la: «Evenimentul»,
S

-
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Caragiale trimite o lungă scrisoare prin care se o“ferea să ţie o conferință la Teatrul Naţional, al cărei

Subiect era

să-l

trimeată mai târziu. Se ruga însă,

în acea scrisoare ca să i-se facă reclamă pentru ca.
sala sa nu rămâie goala.
Conferința nu s'a mai ţinut, din ce cauză,
cu toate că reclama se facuse suficient.

ştie,

„Tot
țară

în acest an, se începe

o campanie

contra

prin toată

catolicismului,

nu se
|

presa

din.

provocată

de

.

un omor săvârșit de preotul catolic Morisseau, contra.
unui țăran de la Deasca din jud. Dorohoi.

Gh.

A.

Scorţescu

contra preotului

duce o

Morisseau, al

aprigă campanie în

cârui proces
- fusese:

sorocit la Curtea cu uri din: lași.
„In: acest

Dafin

timp

Scorțescu,

și „Henry: Suţu, redactori

însărcinează

ai

|
pe

lon

„Evenimentului“,

"ca să redacteze «Micul Eveniment», consacrat nu mai:
Campaniei contra catolicilor. «Micul Everiment» apare.

zilnic câte-va zile şi întradevăr campania sa are
un mare răsunet, articolele din el fiind reproduse de:
toată presa din Capitala.
A
La procesul preotului catolic ieau parte cei mai:
vestiți avocaţi din Bucureşti şi lași. Astfel pledeaza:
în acest proces Delavrancea, - Gh. Panu, N. Fleva:
Al. A. Bădareu, Neculaide, Petru Missir. Vasile Dimitriu şi alții.
|
i
Delavrancea, însă, care vorbea contra preotului

„ Morisseau,

a avut

un

succes

cum

rar se

poate

vee: .

dea la. bara justiţiei. Dânsul a vorbit o zi jumătate:
în atenţia încordată a numerosului public care umpluş-sala cea mare a Curţei cu Juride la Palatul Admini
strativ, Asemenea și neuitatul Gh. Panu şi D-l P,.
Missir cari vorbiseră pentru preot, obțin un frumos.

“Succes.

|

E

„Trebuie să menţionăm un fapt care a facut mare:
„impre
în sie
.public și între juraţi, cu ocazia pledoariei:
lui Delavrancea. Acesta, dupa ce îşi. sfârşi pledoaria.
în unanimele aplause ale publicului asistent, este chemat lângă banca acuzatului și . preotul Morisseau,,

|
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care era un om cult şi foarte inteligent, strânge mâ-.
na -lui Delavrancea felicitându-l pentru pledoaria” sa.
de

şi îl acuzase,

Acest gest al
adâncă.

Am

relevat

preotului catolic, face o impresieacest

proces

al preotului

Mori-

sseau, pentru 'că «Evenimentul», prin: campania sa,.
a contribuit la condamnarea preotului criminal.
|
In urma verdictului care se dăduse, a treia noap„te înspre: ziuă, publicul face o vie -manifestaţie,.
„Evenimentului“şi directorului său, Gh. A. Scorţescu..
+
|
Tot în 1897 lon Dafin impreună cu căpitanul Al..
Stroja — al carui pseudonim „Filișki* devenise popular din cauza versurilor sale glumeţe, scot o revistă în miniatură, „Cărticica Săptămânei“, la care mai co=-

laborează Şteuerman,N. Beldicianu,. Virgil N. Cişman,.
Vasile Scinteie 'și alţi tineri de pe atunci,
„ Cărticica Săptămnânei' are un frumos succes de-:
librarie, şi iesă vre-o două-spre-zece numere.
Se faceau fel de fel de: glume pe seama revistei:
din. cauza micului ei format.
“Intre altele circula o epigramă, cu privire la
„Caârticica Săptamânei“ şi a conducătorilor ei. lată:
acea epigramă:

„Carticica Saptamânel“ !
O revistă, ce ideie!In ea scriu cei trei celebri:

Dafin, Flişki şi Scânteie.
e

.

S'a spus mai sus că batrânul Neculai Beldiceanu
era :unul

din credincioșil colaboratori literari

_nimentului“. In
avea o pagină
- sărbători

mai

ai „Eve-

fie: care săptămână „Evenimentul“,
cel puţin cu materie literară, iar la
mari,

ca la Crăciua,

Anul

Nou

şi Paşti:

„Evenimentul“ aparea în număr: special consacrat: pe:
dea 'ntregul literaturei. În aceste numere, dirijate

de 'lon Datin, colaborau

mai

toţi scriitorii cunoscuţi

-252
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„--din laşi. Bătrânul Neculai Beldiceanu era în fruntea
“lor, împreună cu neuitatul Neculai Gane, A, D. Xe“'Dopol, D-na Matilda Poni ete, etc.
Aceste numere literare ale „Evenimentului aveau

“Succes

“Dar

mare.
nu

|

mult s' au

bucurat „Even: mentul“ şi cola-

boratorii: săi de prietenia lui Beldiceanu, căci în 1896
- prin Martie Beldiceanu se stinge din viaţă subit, într! O:
noapte de Sâmbată spre Duminica. |
„Evenimentul“

iea

o parte

dureroasă

cu

„acestei morţi. Prietenii. de.la „Evenimentul“
0 frumoasă coroană pe cosciugul bătrânului
-ceanu. Şteuerman ceteşte la îmormântare

ocazia

depun
Beldi-

nişte versuri

admirabile, în memoria bătrânului poiet.
|
Tot pe acea vreme se anunţă .la laşi un concert
al Divei. Elena Teodorini, care se întorsese atunci
„din America de Sud unde repurtase cele mai mari
„Succese.
„Evenimentul“ îîn seara concertului, * care avusese
loc în Sala Circului-Teatru Sidoli,— Teatrul Naţio'nal nefiind gata încă, — ii oferă Teodorinei doi porunibei albi legați între ei cu 0 panglică tricoloră, iar în
=Sală se împart foi volante. cu niște versuri de ale
lui |. Dafin. S'a făcut cu acea ocazie Teodorinei o
manifestaţie deosebita, iiind ovaţionată în chipul cel
mai călduros.
Elena Teodorini, vădit emoţionată de concursul
„Evenimentului“, vizitează a doua zi redacţia ziarului
şi oferă tabloul sâu, în rolul Carmen, cu o: irumoasă

dedicație.

*

Printre prietenii „Evenimentului“
cari” vizitau
„zilnic aproape redacţia, era şi batrânul -C. Naiman
„Paraschivescu care fusese: pe vremuri ajutor de primar şi colonel în garda: civică. Toţiîi spuneam ,Conu

Costache“, şi Conu Costache: era un mucalit fără
pereche. In fie care dimineaţă: când venea la redacţie
". “aducea câte o veste:nouă, dar acolo unde Conu Costa-
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a

era în politica externă pe
che Naiman era neintrecut
o
caro o mânuia co uşurinţă nemai auzită.

Glumiele sale ajunsese legendare. Gh. A. Scor-:

- țescu ţinea foarte mult la Conu' Costaehs, cu care;
Si
.
„nu-de puţine ori petrecea.
Intro dimineaţă, era pe vremea scandalului cu:
chestia Miitropolitului Ghenadie, se aștepta din ceas:
în ceas să sosească telegrama cu demisia guvernului

Sturdza.

âlimentat

era

„Evenimentul“

zilnic

cu

telegrame din București cu privire la criza ministerială.
Conu Costachi îşi dădea părerea asupra acestei
|
crize, susținând câ numai un guvern Fleva cu Scor|
țescu la Interne poate rezolva chestia Ghenadie.
blano
Cei din redacția „Evenimentului“ capătă
“chetă de la telegraf și plăsmuesc o telegramă cu
demisia câbinetului Sturdza și însărcinarea lui Fleva
era trecut în tecu formarea guvernului, Scorţescu:
legramă

ca

Domenii.

de

ministru

unui factor de la telegraf
Conu

Costache,

Toţi se strâng

care

primise

M'am

înşelat

o

în jurul

telegrama.

la un anumit

ca să aducă

ceas telegrama plăsmuită, tocmai când

lui

Costea

un bacşiș

dă

Se

era în redacţie

îi

Botezatu

Costea
foarte

grav,

se a-

“dresează lui Conu Costachi: —,„,Ce dai ca să-ți.
spunem 0 mare bucurie? Dai șampanie ?*
— „Dau, răspunse Conu Naiman,: dacă. Fleva
|
.
formează guvernul,
răspunse
îi
şampanie“,
după
—,,Bine, atunci trimite
- Costea Botezatu, întinzând telegrama lui Conu Costachi. Acesta .0 citește şi foarte emoționat spune:
— „N'am zis eu ca tot Fleva formează guvernul !
numai

cu

Scorţescu,

căci

eu

susțineam

câ o să fie la Interne şi e trecut la Domenii“.

|

Şi Conu Costachi -Naiman, se ţinu. de cuvânt.
Trimite după două sticle.de șampanie, ţigări, cafele

şi se încinge un chef'în redacţie..
În acest timp, «Jurnalul»

anunţă prin placarde pe.

stradă demisia lui Sturdza, iar P. S. Aurelian însâăr_
cinat: cu formarea cabinetului. .

1254

-

Tocmai

când

era

chetul

RUDOLF

mai

în toi, iată

SUȚU

şi .tele-

-grama lui Scorţescu care o trimisese de la Bucureşti
“cu adevârul asupra situaţiei. Conu Costachi rămâne
uimit şi nu-i venea să creadă. Cu toate acestea nu
-s'a supărat 'și a început sa râdă cu mult haz spunând că i-a plăcut şi lui farsa ce i s'a jucat. A mai
-dat un rând de șampanie. De altfel Conu “Costachi
“era un sgârcit iară „păreche.
Presa leşană

Un confrate,

vechiu: ziarist ijeşan,

de astăzi

îmi trimite

ur-

mătoarele rânduri: Credem nimeritsă închinăm o pagină şi presei ieșene în formațiunea ei de astazi.
Desigur că. nu poate fi vorba de un istoric amănunţit şi nici de un tablou comparativ între presa
ieșană de eri și. cea de azi. Pentru o ast-fel de lu-:
crare

S'ar cere

volume

speciale.

|

„Ne mărginim sâ fixăm, în puţine cuvinte numai,
“situaţia de azi a presei din a doua capitală a ţarei,
menționând bine înţeles pe acei ziarişti a căror u“nică profesiune este ziaristica.
In

laşi avem

actualmente: patru

„Opinia“ (anul al 19-lea),
31-lea), „Mișcarea“ (anul la
„al 6-lea).
»
“Toate aceste Ziare îşi
prii, cu zeci de lucrători și
nice

ziare feotidiane ::

„Evenimentul“ (anul al
17--lea), și „Lumea“ (anul

|

au tipografiile lor proapar în condițiuni teh-

mulțumitoare. :
Personalul redacţional format, —dacă nu în între„gime din profesioniști, cuprinde scriitori apreciaţi,
cinstiţi şi zeloşi de breasla gazetărească.

Printre vechii şi cunoscuţii breslaşi ai presei ieşane
cari
răm

trăesc din gazetărie și pentru gazetarie, număpe d-nii Rudolt Suţu, Dr. Clement Blumenfeld,

“C, Săteanu,. Alfred

Hefter,

Kaufman, M. Miereanu

„Hefter, Demostene
tos etc.

Dimitrie

(Hâni),

Botez,

Gorgos,

.

Max

C. R. Ghiulea, Jean

'Alired Heiter, M. Sevas-

-

Condiţiile neprielnice! materiale în care

|

sunt

ți- -
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nuţi să lucreze ziariștii profesioniști din laşi față de
avantagiile confraţilor din Capitală
— deşi întru nimic
inferiori ca putere de muucă şi talent,—evidenţiază

şi în acest domeniu. lacunele

centralizărei

excesive.

Totuşi şi presa ieșană se poate lăuda cui "progres:
fața de trecut, caci astă- zi redacţiile locale au servicii de reportagii, de

corespondențe telegralice şi te-

Tefonice etc..., pe când numai cu câteva-decenii în urmă
directorul de ziar era obligat să cumuleze toate. atribuţiile personalului de redacție şi de administraţie
-—au rare ori şi acele de expeditor şi de zeţar...
Fostul Palat

Din

Princiar

mjăreaţa și impuna toarea clădire ce o ocupa

„odinioară Curtea Domneasca la laşi, n'a rămas de
cât o aminilre. în istoria bogata a laşilor care au
trecut.: In 1804 se hotărâ totuși rezidirea Curţii Dom„“neşti. Se adunară materiale, se: aduse cheresteaua
-cea

mai

aleasă

din Carpaţi, s'au

adus var

din Orhei,

- meşteri renumiți.și zidirea se începu. Alexandru Moruz domnitorul. vizita singur în fiecare zi lucrul. care
ținu doi ani.

Curtea

se ridică

iârăşi

falnică,

însă

nu

„ajunsese splendoarea celeia care a tost. Sfințirea solemnă se facu la 28 August.1806 şi. poeţii din acele
timpuri

nu uitară

săa slăvească

acest

mare

act,

prin

stihuri, cade „Pilda :

l
Acum Curtea proslăvită
De Domnul Moruz zidită
Moldova

au

dobândit,

Și lângă aceasta multe
Lucrari netăgâduite,
Bunătăţi pentru pământ: Boinavilor căutare, . Şi isvoare- adăpatoare. e
Insetarea-au contenit;
Țării bună: îndreptare,
Asupriţilor

.-.

scăpare —

|

/

=
i
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Obştii:
au

SUPE

pricinuit.

De Cristos mai înainte
Fac istorici cuvinte

Cum

c'odată ar fi fost

A Raiulenilor zidire, .
Care-odată în peire
După vreme s'au întors.
lar a unei mici zidire,
A

lui Tomşa

|

pomenire,

Temelie.sa vazut.
„Şi aici la poartă, Turnul

|

A lui Grigorie Ghica bătrânut

Până astăzi a stătut;
lar nu c'această zidire
_Vrednică de pomenire,
Care. Țara câştigat
Pentru care tot norodul
Pe Alexandru .Voevodul
Pomenim neîncetat;
Şi-i rugăm cerescul bine,
“Ca păzindu-l întru sine
Milostivul Dumnezeu, —
Sa-i dea lui şi mântuire -

Prin vecinica pomenire

Şi a slavelor

părău.

Il
Alexandru

Moruz,

cu

inimă

curată

Din temelie-a înălțat zidirea Curţil toată.
Şi 'ndat?o au afierosit „la trei. daruri din fire:
Dreptate,

Și aceste

zic
judecată,

trei pân” acum

Purtându-se

din

şi bun'

oblăduire,

n'aveau

loc în loc

cu

sălășluire

multă

-

rătăcire,

Spre mulțumire au impletit de laude cunună,
Incoronând pe-al nostru Domn, iustrele dimpreună.
Şi-aici ele aflându-se, strigă cu glas libov mare:
E
Veniti toţi asupriţilor, aflaţi îndestulare;
mulțumire
cu
eşiţi
toţi;
sfială
Intraţi fără.

Prin porţile bunei dreptăţi. şi fară osebire.
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Inşetoşaţi aaţi câștigat isvoare-adăpătoare.
A

bolnavi 'a-ti

dobâncit

a voastră

căutare.

at

(a

drainictrat

v) în

anul

1850.

A

Voi

Cum cra

Palatul

Prine

3.

ea

Pentru Alexandru Moruz,
Fiul

vecinnică proslăvire.!, -

Evangeliei fiind, tară ! ăgăduire, -

Aceste poezii sunt operile prima

ale, lui Coneki,

558
a

|

oa,

|

RUDOLF SUŢI

;

iar a doua a poetului liric de ţie acele vremuri Ata-

nasie
dru

Crieţopulo, profesor al Beizadelelor

Moruz. Dar

tarea

sa

boiul

ruso-turc

Moruz

la Curte,

Vodă, cu

primi grabnic

se declarase

lui Alexan-

o zi'iînainte

de

mu-

înştiinţarcă
e răz-

și că

Ipsilant

Domnul

Valahiei părăsise Bucureștii, retrăgându-se dincolo
de Dunăre.
|
,
Moruz părăsi imediat laşii, trecând cu lacrimile .
în ochi pe lângă Curtea pe care o zidise cu atâta
- dragoste și în care nu s'a putut muta. Moruz zidi
Poarta” Domnească cu o galerie deasupra, în care muzica turcească (meterhaneaua) cânta la ceremonii mari,
la vreme de masă, când Domnul prânzea şi seara.
In rândul de sus al Curţii locuia numai Domnul,
Curtea avea

trei

săli

mari:

a Haremului,

dau balurile, a Postelniciei, unde

și a

în care

se

primeau

Viena.

Pe

se

boerii

Spătăriei, în care-se făceau ceremoniile Curţii,
Dar fațada Curţii Domneşti din laşi, este. zugrăvită cu multă artă pe niște daruri oferite în 1814 de
către Principele Ipsilant Domnuluj Scarlat Calimah şi
auume tn serviciu de cafea, care cuprindea vouă
ceşti cu farfurii, o zaharniţă, un ibric de cafea şi unul

„de

lapte, toate

de

porțelan

de

ceşti,

pe

farfurii, pe ibrice şi pe 'zaharniță sunt reprezentate
în pictură subiecte mitologice. Pe tabla este zugrăvită faţada Curţii Domnești din lași, scoasă după natură, cu armele Moldovei în frunte și piața Curţii cu
0 caretă trasă .de şase cai arăpeşti. Această preţioasă amintire se păstrează şi astăzi în familia Papadopol Calimah.
„Steluţa“
Unul

dintre

lăutarii

Moldovei,

vremuri făcea să răsunc: centrul

care

cânta

romanțele

cele

mai

ai Iaşilor,

cari pe

tașilor'de glasul sâu,

frumoase,

avea

repu-

tația că. el cânta fără pereche «Steluţa» lui Alexandri.
E una din poeziile care i-a făcut mai multă glorie şi
care şi până'n- ziua de astăzi i-a rămas ca una din
cele mai frumoase pietre scumpe, în coroâna poetului

de la Mirceşti,

-

a
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începea lăutarulB. să cânte «Steluţa», avea

atâta căldură comunicativă în glasul său Şi O expresie
atât de potrivită cuvintelor, în cât emoţiona adăne,

Intro vară la laşi,: lăutarul o cânta regulat în
fiecare seară, ba une-ori şi de două ori pe seară, în

berăria'care pe atunci se afla unde astăzi e ins alata

-. săcursala: poştei, în strada Lăpuşneanu.
- Vizitatorii „Halei.de Bere“ îi spuneau veşnic: „Ei,

ia “sa te vedem B. zi-ne „Steluţa: „da, ştii cu dor,
“că am un îoc la. inimă că „numai tu mi Vai putea
stânge ! "2 Zău cucoane zise B. atunci să vo cânt că şi
mie alt. cântec nu mi-a mai plăcut.
cu

“Şi atunci începea să cânte, da: cu atâta foc, cu
atâta. uitare de: sinc;-în cât i se zăreau lacrimile.

- Era adânc emoţionat...și vizitatorii nu-şi puteau stăpâni plânsul. — Şi de ce ţi-ia plânge? îl întrebară
ci: toţii.— Asta

nu: se spune cucoane, răspundea lăui-,

tarul laşilor.
Au trecut ani de atunci. In laşi la ordinea zilei
erau seratele literare și muzicale, şi, la toaţe nu1 lipsea
jăutarul.
_
La:o- serată de acest tel, s'a! cântat la piano, din
flaut, din vioară, s'a declamat şi s'a dânsat.
Deodata, i se cere lăiitarului să cânte „Steluţa“,
incepi să cânte: Tu care ești pierdută... dar nu siârși
versul al doilea şi'l podidi un plâns care l-a în necat
aproape. Ghitara-i amorţise.
— Dar spune înainte, B... ce este?
„3 — Ce să mai spun cucoanel.., Lacrimile, ii ine
cară. și-și duse cu greu batista la ochi!,..
„_— Lăsaţi-l. cucoane,. zise unul dia tovarășii lui.
Nu mai poate, eri şi-a ingropat o data de 17 ani, termina școala anul. sta +

Căci Beldiceanu în Lautarule: său spiuiiea : „Când

aveţi un mort în casă, niment din voi să riu cânte...
pe când bietul lăutar, el vă zice când: sunt iiere a
lui. zile de amar“!
. ..-Puțin: mai târziu, niște la tutari cântau „Steluţa
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a Da

în grădina lui Tanasachi din strada Golia. Era lună
şi frumos. De gardul grădinei, în stradă, stătea re-.
zeimat un bătrân ascultând „Steluţa“,
EI, cântărețul

„de

odinioară,

fără de

care nu

se putea petrece, acum

era dat- uitării. Nici un lăutar din ceilalți nu mai.voiau să-l eie cu dânsul, că-i bătrân şi nu mai poate.
Ochii lui erau numai lacrimi şi un trecut ce nu se
mai întoarce și un viitor, a cărui taină nimeni n'o ştie.
— Ce mai spui B.?

—

Nn mai Spun

Aşa era
.

Anul

-

nimic cucoane!

în laşii noştri.
N

-

Elena Omer Popovic

.

1995 ca şi anul următor în

Pe

Ata

diversele

menta a e

dari

de seamă de Ja examenele şi producțiile. Conservatorului din laşi, se pune-in față un talent dramatic

puternic,

care

dacă

ar

îi fost

în

serviciul

artei,

„ar fi făcut ca alăturide cele câteva mari artiste ce
tac fala țărei, să mai numărăm încă una —o0 trage-

diana de mare valoare— care ar fi fost d-na E. Omer
Popovici, pe. atunci Elena Rusu.
Si

Și acum iată ce ne spnn amintirile de pe atunci.
„l-a clasul de declamaţie. al lui Dragomird-,.na Elena
„Rusu ne-a dat dovada unui talent extraordinar, pe
când ceilalți elevi au fost deopotrivă de mediocri, Ce
dovedește aceasta oare? Că talentul se relevă şi râ-

mâne „talent“ ori care ar îi profesorul, iar mediocri-

tățile

râmân

mediocritâţi,
ori: cât

ar munci

cel

mai

priceput maestru,
.
lar mai departe în „Evenimentul't
din 8 lunie 1906,
„Din 25 de elevi şi eleve cât le posedă clasa da

deelamație

„nu

e de

cât un

Singur

talent

adevărat,

unul singur“; restul mediocritaţi. Acest unic talent
cu adevarat deosebit, care răsare din mijlocul acestor mediocrităfi,. formează un contrast extrem de isbitor cu restul elementelor ce. compun clasa de declamație; Acest element de samă, rătăcit pare-se
printre ceilalţi, e d-na Elena Rusu, care a uimit în=

tr'adevăr comisiunea şi pe cei cari au asistat la exa=
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ET
aa a

cu

un

puternic talent și cu Superioare

ii BI

a

ta 3

aa

IT

însuşiri artistice, d-na Rusu insemnează azi o fală
pentru Conservatorul nostru, O glorie artistică pentru
iară în viitorul cel mai apropiat. „Acestei eleve j-se
cuvine cea mai mare încurajare, de oare.ce falente
de asemenea natură

se întâlnesc „rar, rar de tot cliiar,

şi iat cinste instituţiei, care are norocul să le poseda“.
„__“Precutul. vorbeşte în deajuns, pentru ca noi să
nu mai -adăugăm nimic, ci să ne-punem dear uimiţi:
o întrebare:
„Cum se poate ca cineva îuzestrat cu atâlea daruri. artistice, să fie aşa de sgârcit cu ele, în cât sa
le ţie -ascunse

ca o conioară

în

fundul sufletului,

loc de-a fi date în vileag- publicului dornic
ce-A mare Și frumos Pa
În casa

de

în

tot

Didiţei Mavrocordat,

Casa Didiţei Mavrocordat era uua dintre cele! uizi luxoase,
tot odata și primitoare din: laşi: In strada
Săulescu, se dădeau cele mai frumoase .serate şi cele
mai copioase mese. Pe atunci. unii din eci mai: câutaţi ieşeni, erau pictorul Verusişi muzicianul George
Skeletti,. ambii facând parte din societatea disilasa
a Iaşilor. Cum ori .ce clipă era: ocazie de chei ş
veselie, ce-şi puse în gând în una din zile erutic ul

Gcorge Skeletty, sa

du-se într'o scară
că

este

dișile
zi la
bun,
țumi,

nevoe

faca o farsa lui Verusi. Alân-

în casa Didiţei

de un

Mavrocordat, auzi

mindirigiu; care:să

repare

miu-

din casă. George 'Skeletty se oferi ca: a doua
ora 1 la prânz sa. trimeată dâusul un. miudirigiu
pe care-l cunoştea, cciace gazda primi. şi ii mul"A doua zi dimineaţă Skeletty iînâlbindu-se cu

Verusi,

îi spuse

că

la ora

1 este

aşteptat Ja palatul

Mavrocordătesc, unde d-na Natalia Suţa îi va arăta
hai multe. tablouri, în care nu. se poate pricepe de
cât un pictor ..ca Verusi.La ora 1 Verusi urca. scă-

șile casei
dejunul.

din Strada

Făcându-se

cu -toți ai casei

Săulescu,. unde

cunoscut

prezența

îşi ziseră că desigur

tocmai se lua.
unui. domn,

trebue să

fie

-
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mindirigiul trimisde George Skelstty şi, cum era obi-

„ceiul

pe

atunci,

mindirigiu,:

stăpâna

cafea

mintea
să mai

casei

si. un
aştepte

păhăruț
până

se

trimese:: închipuiitului

cu

vin,

cu rugă-

va “termina

masa.

După: câteva clipe, apare d-na ' Natalia Suțu şi văzându-l. în antret, conduse pe «mindirigiul: Verusi»
prin toate carnerile, prin birourile și saloanele, unde
atârnau “pe peseţi atâtea portrete -scumpe, până a-

=

Te

unseîn altima cameră,

—_

unde pe o-masă stăteau întinse mai mulie
mindire «de reparat».
slată, aceste sunt de
reparat», se adresă, Iui
- Verusi, stăpâna casei.

„m
„-

î.

DE

—<Dar

e
aa

d-nâ...

eu

nu

sunt mindirigiu, sunt...
pictorul Verusi.: Trebue să fie'o greşală».
Şi, se văzu imediat
farsa lui George Ske“ letty. Verusi însă -făgăduise revanşa
lui
„ Skeletty,

m.
it

>

Cocora et
pe
mt

Nu trecură decât vre'e
4—B zile şi George

Skeletty- primi într'o bună dimineață o telegramă ca
din partea secretarului general de la Interne, prin
care i se făcea cunoscutcă a fost decorat cu «Steaua
României». Bucuria nu-i fu mică. Telegrama
fu arătaia tuturor prietenilor, Skeletty era radios, cinstea”
pe

noul
" relul

jiecare, ba, avu

loc

şi o masă,

decorat. Dar, nu ţinu
Racovitză, care

pe atunci

„ Skeleţty; îi arâtase telegrama

unde

se bău pentru

nsult bucuria,

căci gene-

se afla la laşi.şi cărui

cu «Steaua României»,

îi spuse.că telegrama în. chestiune e... confecţionată
ia lași de prieteni. și că nu intră .în obiceiul seeretarilor generali ca “să facă cunoscut fiecărei persoane

că e decorată. Skelettse.
y gândise imediat la Verusi,
Şi intâlaindu-l, Pa dojenit că i-a -jucat festa. Dar Ve-

.
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rusi nu se dădu bătut: — <Cum tu nvai făcut minuirigiu, aşa te-am facut şi eu decorat. Eu în schimb
însă mam cheltuit nimic din pungă, pe când tu ai
uşurat buzunareie, ctistind. şi chefuind petru o, decorație pe care.u'o zi»,
Coust. Leonardescu.
x

„

UEIpRie aie

i 2510”

Ruta

et

-

dintre cei mai mun-

unul

era

Leonardescu

Const,

ti ARIPI

citori profesori pe cu:i i-a avut Universitatea ieșană,
pe care
Era conştiincios în niunca sa şi prelegerile
Je ţinea la facultatea de litere, la cursurile sale de.
istoria filosofiei, erau interesante pentru cei cari vro“iau sâ se lumineze. Era un timp când Const. keonardescu preda la facultate toate cursurile de îilosoiie.
Şi psihologia şi logica şi morala şi estetica și istoria
filosofiei, pe toate le-a predat cu o răbdare fără
„margini. Studia şi muncia mereu. Era un om bun şi
un bun ieşan, un intelectual de seamă.
„

.I Lăutacul
SDITIGOI
Wăutarul Spiridon

leşcenii îşi mai amintescde un cunoscut pe vre-

muri lăutar al laşiloz, Gheorghe Spiridon. Cu spinarea
puțin încovoiată sub greutatea celor peste 80 de ani
pe uineri, cu părul şi barba
ce-i purta încă voiniceşte
înâlbite, veşnic nedespărţit de bătrâna sa vioară,
moş

Spiridon

era

cel

mai

vechi dintre lăutarii

Iașilor.

Îl întâlneai veşnic la. rondul de la Copou, :unde, în
vremurile trecute, lăutarul plângea pe coardele vioarei,
timpurile -beizădelelor moldovenești, vremea lui Grigore Sturdza, când galbenii desmierdau căpiuşala

buzunarelor sale. Cu gândul la acest trecut, ochii se

umezeau de jacrimi şi cu vocea tremurândă, oitând.
din greu, îşi începea lunga poveste a. vieţei sale, de

vesel cântăreţ.

trist. ori-de

. .

Şi bâtrânul lăutar povestea de Beizadea Sturdza,

de Vogoride, de boerii moldoveni de .alta dată.
Barbu

lăutarul, în al

"moș. Spiridon

a cântat

cărui taraf de două zeci,

ani de

a rândul, era: veşnic în

amintirea: vioristului rătăcitor de la Rond-Point;

|
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Tedor'Bonciu

7

i

i

-

o Sa

„

Ale

e

Peodor Donciu,

.:

„Care dintre ieşeni nu a cunoscut cupeaua şi calul .

fostului nostru concetățean'“Teodor
Pi

po

'

Bonciu ? Cine n'a

IN

“i

.
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cunoscut şi pă tania acestui î cal, atu 15 popitar în târgul laşiior!
zi Bătrânul Teodor Donciu. obisnuia cu “vestitul vehicul să facănaveta între domiciliul! său “din Păcurari: și cafeneaua Trayan. Calul se deprinsese astiel:
ani. de zile să tragă pâna la cafeneaua Trayen-și să
aştepte la scară, pâna ce aurora cu degetele-i.. ete.
facuse” mat pe cei din cafenea. Batrânul Bonciu era
unul dinire cei mai pasionaţi jucatori de, Șah,
|
Intr'o szară însă, surveni excepția şi la această
regulă

generala : Teodor

Bonciu renuriță

să meargă -

la. “cafenea, dar pentru ca "vestitul său'cal să nu mâ-"
nânce orzuli de geaba, stapânul porunci batră ului sâu
viziteu, să pueccalul ia sacaua 'cu apă: Ajinvând “la
cişmeaua din Pacurari, rândaşul'se coboră, Spre a
umplea cotele. Când se rcintoarse, nu bai: găsi sa-i.
caua.: Dur la. deal, dur la vale, sacauă. “nicaeri: In”
cele din urmă fu gâsită staționând în “fața: calenclei

“T rayan : calul îşi

facuse

Singur, obiceiul:

Amintirile pictorului Onsorgue Pc povici

«Despre 3 Aprilie 1S65 îmi amintesc câ: mama mă .
târâia: de

mână

prin "fața unei biserici cu

patru

tur--

“nuri (Mitropolia) unde grilijul era dărâmat şi strada
se spala de roş (sânge), cu : ajutorul. unui. poloboc
tras de doi boi și având la fund o chişca cusută
purtată de un om cu pantalonii suflecaţi, pe care 0
“ balausa în dreapta şi în stânga ca: să ude'strada. |
Ca în faţa unei străzi dinspre o "biserică cu. turn:
laestrada (Trei Sfetitele) 0 saniinelă cu chipiul !pe
ceafa și cu baioneta la puşcă se învârtea între far ._ macia Lochman azi Herţenberg Şi. colțul strâzei de
peste drum, tot sărind peste. doi morţi “în haine mol=
dovenești (siube şi antereu). Ca până ia niște case
cu două rânduri îngropate în pământ la” coltul uliței
«Podul Verde» (astăzi strada Carol
— este vorba de

Jockey Club) se - tot „vedea pe. stradă: curgând apă .
roşie,
+
Ca.la Mitropolie! înainte de mă Jârâ. mamas pe

266.
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străzi era unul (florarul Anton al Mitropolitului Calinic. Miclescu) care tot împuşca din turnul unde este
ceasernicui. Mitropoliei înspre palatul Răznovanul,,
unde era multă lume, ţipete, vaete și soldaţi deţi lovind în dreapta şi în stânga cu puştile.
:
|
„Şi îmi aduc aminte, că se vorbea în turnul de
unde trăgea cu pușca Anton Flurarul (carz era Con-

tra-unirei)

de . Anghel Rachieru,

din.Poarta

Curţii,

"de avotatal Panaite Cristea, otravit la Bucureşti nu
mult după revoluţie ; de Mitropolitul Calinic, că de
abea a scăpat cu zile pe din dos la Anghel Rachicru şi că un glonte îl ni:nerise drept în paftaua încingâtoarei antereului; şi că o mulțime de lume fusese inchisă. la Curte: Domnească, împrejmuită de
câzârmi şi unde în coastele bizericei dărâmate, Sf.
» Nicolae, cu îrescuri zugrăvite din _tiripul lui Ștefan
cel Mare, de pictori venețieni aduşi de dânsul — piciuri distruse între anii 1886 şi următorii, pentru ca

să se clădească

“colo erau
Şi pe
serică din
pe urmă),

modelul Sf. Neculal deazi!!... că a-

ulanii cari au ucis multa lume.
când ne intorceam prin S-ta Vinere (Bi-.
timpul lui Ştefan cel Mare care a ars mai
am văzut o căruță învâlită cu țoale din

caro Spânzura 6 mână. Acolo erau cadavre.ce le du-

ceau

la Moara

|

de

Vânt.

i

Carol

.

|

. O retragere cu torţe.

In 1889, — Cu ocaziunea sosirei în laşi a Regelui
și Principelui

din D. Şfarţ,

Ferdinand,

B, Golduer,

M,

Albert Schvartz, $. Langmantel

sat un

apel

torţe, sunt

prin care

rugaţi

6 seara în curtea

cei

a veni

un comite:

Vaserman,

şi [. Leibovitz a lan-

invitaţi
Luni

localului

|

Au

luat

parte

la retragerea

9 Octombrie

Bele-Arte

“Teatru Naţional), de unde aceasta
va pleca spre Palat.
Cianţii, industriaşii,

compus

S. Şaraga,
1889

cu
ora

(lângă fostul |

retragere cu torţe

la această. retragere

toți

meseriașii şi societățile

comer-

din laşi.

E prima retragere cu torţii la care au luat parte

numai

civili,

i

d
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“Von Kalikenberg

Cu toşii am auzit dese ori de «Vea Kalikenberg»
“şi în special în laşi, pe vremuri nu se auzea de cât
«Von Kalikenberg», «Von Kalikenberg». Era pe vremea spiritualului lean lanev, auteral “acestui cânticel

comic.

Cânticelul se cânta pe străzile iaşilor, iar lanev
când auzea cântându-se opera lui, -era în, culmea

fericirei. Pe la Tufili, pe
deni,

la Hala de Bere, pretutin-

auzeai :

|

ch Herr Von Kalikenberg
“Tocmai din Berlina alergu,
Mit hohe protectien,
Fiir gresse cencessien. Dai la mine nuc parale
Și eu faşe tumitale,
“Alles schin und alles sut,
Cum nime n'a mai făcut!

Şi mai departe:

Toate nemţile vorbesc
„Ca la ţară românesc
Toţi faliții pot să vie,.
Ca se facă bogăție,
“Ist genug
Două

Und
Sie

s'aduci în'țară

rânduri

din afară,

mit ein solches papier
bekommen

alles

hier.

Poţi să iaşi trenuri ferate
Feru de poduri şi stricate,
Tot cu gare și cafitonu

Coperite! cu gartona,. -

.
|

taâi pe. onrsto ARA

|

Sia, traverse

__

şi sosele“

Po oți” să fași numai

de- acele

" Care: părăi și plesnescu

” Când vagoanele: pornescu,

"Chi

lomâtre poţi a faşe

“Si

habar de: “grijă n'ai

2...

Ai

a

şi sute chitu îţi plaşe,

„Ca în veci „samă

nu dai:

Ţara etwas se Sborsesce
|
Aber macht nichts, că platescu,
Ca se aiba cisenbann:..
Prin pustiu la Baragan,

Frei sau nu frej dumue tă :
„Asta'geht mir gar nicht an
'Frebue juca cum chintă,
Elementul celu gerimanu:
Pe nemți! trebue să asc altă,
Kleine. Vâlker pe pamântu,
Bandu

la bere

de acum

multa

Șinghiţându ridichi cu “untu.
Astă fară Romănească”:
Are 'ntrânsa ce „polte sti,
Numai oameni.s o iubească;
Foarte rar în ca: găseşti.
Se găsescu
Care

scriu

a

multe: fiinţe.
şi- povestescu,..,

Cu profesii de credința.
Cum că ţara lor iubescu,:
Ear la faptă mai cri care:
Când îl cerci, s'au arâtatu
Ca suge. ca. lipitoare
E

Tot cen palmă. i'a picatu,.

.
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„Daţi concession degrabă
Ca să mă apucu de treabă,

„_

„Nu

mai staţi'să vă ghindiţi

"Ca mai

bunu. n'o să găsiţi!

„Asta nui întâia oară,
“Care. .s'a văzutu.în țară,
Ein solche concession

„Fâcutu-mil protection,
,

... Do

-.

*

Wenn,
condiț
ioi - nu plașe,
î
.
.
a
,

ee

N
- Angenblieklieh eu prifaşe,
ma
Ca să.fie gang farmosu,.
îi,

„Pentru țoţi ceva de rosu.

ai

. i

Dacă este supărare

_Cu,obșteasca

odunare

.

” Asceptu
Atunci facem
alt-ceva, e
pân-s'a, desolva, ;
,

i?

.

apt eta

pi

ti
Godgeseii” Vilziol
.

Pe

e

re

pe

retur

Georgescu Vitriol.e la ordinea; zilei în, laşi. Viaţa
acestuia a fost multă vreme, împărțită . între „închi=

soare,

casa,de

Georgescu

era

nebuni

un

soi

și. lungi vagabondagii::La

de. dubla; personalitate, -rera

Georgescu bolnavul şi Georgescu cercetătorul care
studiază .pe Georgescu 'cel, bolnav;. Din amestecul.
acestor două personalităţi principale, apărea „dureros

„Georgescu .Vitriol,: care nu-se: sfiia să'şi spună

sin-

giir boala, s'0 exhibe
și sz'şi aleaga. ca mijloc:
de.
trai în această ultimă formă a. existenței: sale, con-.
ferințele despre. trista sa stare, .... DD Sia,
„„Pusese. dânsul pe; cineva “să
i se.facă.o: „mare:
reclamă cu conterința pe.care:0 va: ține la'laşi. Afişe,
mari lipite pe toate zidurile. orașului anunțau: urmă.

foarele :
II
II
ae
„_«In curând celebrul. Georgescu: Vitiiol»,: declarat: -

“nebun de

toate somităţile.- medicale .europene;! va: ţi»:

“nea .0 conferință :. «Nebunia

Suşi conferențiarul

morală,

este atins»,

boala:
de. care în-

NIN

e

Big

cau
Digi

za

scie za.

e
Să

dece 20

200
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Universitatea noastră.

Universitatea: de laşi

iea parte

şi

dânsa

la e

mare serbare a-naţiunei române, ct ocasiunea exposiției generale de la Bucureşti, intocmind,'0 mone-

grafie a acestei institaţiuni pe anii 1860—1905, în
care se cuprindea tat ce se atingea de [a inceputul
„cunoaşterei ştiinţei numelui de Universitate în Capi„ tala Moldovei, nelăsându-se afara nimic necunoscut.
Universitatea noastră a obținat atunci medalia de aur.

Universitatea din lași e în principiu înființata de
„de la.1881. Au funeţionat ca profesori la început:

Simion Barnuţiu,
de filosofie şi dr. nataral, V. Alexandrescu Urechie, de istoria şi literatura română și
„universală, P. Suciu, de istoria şi institutele dr. roman
şi Pandecte, Teodor Veisa de dr. civil, Papiu Ilarian
de. dr. penal și proc, penală, Gh. Apostoleanu şi Iaceb Lupaşcu. lată şi numele unera dintre studenți
între 1857—1860: A. Șiendre, D. Tacu,P. Poni, Gh.
Savescu, Naren Lupaşcu, T. Boldur Laţescu, C. P.,
Constantiniu, St. Mandrea, A. Crupenschi.
“
La înaugurarea Universității (primul au şcolar

1860—1861),

cita. Trupa

Cogălniceanu

română

sentaţie în sesonul

ţinu o cuvântare strâlu-

din laşi a dat
acela,

cea întai repre-

în onoarea zilei.de: 26. Oc-

tombrie 1860. Reprezentaţia se. începuse
cu Imnul
pentru Domniter— de faţă îiiad şi Domnitorul — şi
“ua frumos tablou, alegoric «Templul museler», aran-

jat de artistul

Galino..

|

a

„- Printre studenţii înscrişi la facultățile "existente
în 1860, erau d-aii A. A. Brandia şi Teodor Burada,
apoi Gr. Buieliu, M.. Leon, N. Alexaudrini, P. Milte,
asile. Missir, Vasile Paladi și alţii, la facultatea de

drept.'La facultatea filosofica:

Anton

Naum, Ştefan

Mandrea, M. Burada. La facultatea teologică : preo-.

tul” Gheorghe
drei Panuş,

Paseu, diaconul Enăchescu, preotui An=

C. Erbiceanu,

ete. In 1860 erau

denţi în întreaga Universitate, iar în

studenţi.

„În Octombrie

ap

1863-se' serbătoreşte

1861

105 stu-

numai 71
i

|

începerea a-

-
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ze teen 4 ger,

a Dl

nului școlar universitar, “Mitropolitul Câlinic Miclescu
celebrând “Te Deumul, ţinând și o cuvântare, la care
răspunse rectorul “Titus Maiorescu,. Sa
Cei întai secretar al Universităţii leşone a fest
Il. Panaitiu. In: Mai 1873 încetând din viață Doninitorul: Cuza, fondatorul

sitar. ieșan iea parte în

Universităţii;

Ruginoasa.

“Iar în anul

1876, se

corpore

|

la

RE

deleagă

corpul

'univer-

înmormântare

.

cu un curs

Sa

la

facul-

tativ de musică la Universitatea ieșană pe d. Eduard

Caudella,
cu: salar anual de 2600 lei, care s'a însârcinat şi cu formarea unui cor cu studenţii Universităţii, .
Stefan Siendre,
PIPERA
Sein A ee Rt Ra

drea,

O figură cunoscută în: laşii noştri era Ştefan Şenveșnicul candidat liberal în alegeri. Era: bar-

batul. care . teroriza 'sexul' cum se zice îrumes, cu
zimbetele sale: moşnege şi pe „nobilii“ din timpul

alegerilor, cu

celebra

bumașcă

de 100

lei.

Treeând

prin diplomaţie, i-a rămas numele de „mon duc“,
„. In politică era ceia ce se numeşteîn teatru:un
figurant, figurant care -apare”și dispare de pe scenă,
fără a zice o vorba. : Când partidul liberal era pe

ducă, când Camera se punea în greva, Ştefan

Şen-

“dr
eraea.
chemat la demnități mari: era ales preşedinte al Camerei sau chemat în guvern și... trecea
apoi repede în opoziţie. Gasindu-se ministru într'o
zi, în cabinetul Aurelian, în ajunul venirii conservatorilor la putere, a dat prilejul unor. momente. şi vesele și alttel. Principesa. Maria, astăzi Regină, organizase la: Palat un bal costumat în profitul „Furnieele,

-

„ Fusese invitat şi Ștefan Șendrea. Pentru .un costum,
potrivit situaţiei sale; Mon Duc trebuia să cheltuiasca
prea "multe parale —.sgârcit cum era. Ca să impaee: |
necesarul și: cu utilul, adecă să se achite și să nu-și
facă costumul, Ștefan Sendrea luă 7 bumâăşti de câte

100 lei, puse banii într'un plic și îi trimese la adresa
Princi
pesei.

E

a

“Printre multele
trăgea

RUDA

|

2

22.

distracții ce erau

publicul: în număr .mare,

Ja laşi

întocmai

una

str

a-

ca şi cine-

matogratul astăzi. : Era. Fotoplasticum, o distracţie
modernă. perfecționată, în :special pentru publicul de
Dumineca, adecă pentru. acel care în acea zi se mişca
mai mult, găsind o deosebită plăcere să petreacă o
oră sau: doua, pe: lă fotoplastice sau panoramele de
modă. nouă.
Căci, la: totoplasticum, aveau cu totul o altă înfa ţişare

de

cât în.realitate

şi Teatrul Naţional şi sta-

ua lui Miron Costin şi grădina publică cu monumentul
celor patru lei şi scrânciobul: de la Frumoasa şi câte
altele: Teatrul ! Naţional avea sub sticlă aerul Panteonului; grădina. publică părea Câmpul Eliseilor, sta-

tuia; lui: Miron Costin trecea drept un fel de Colonne
“- Vendome, iar Palatul Administraiiv, bietul Palat, lua
aspectul: Tuillerillor.. Cu 50 bani intrarea la Fotoplasticumul. din. laşi, te. credeai un. moment la Paris. ŞI
ceia ce puteai, vedea pe atunci la : Fotoplasticumul,
unde. rotonda-câte cu două sticle de persoană îţi prezenta

rând. pe rând

vederi

şi figuri

din

toată lumea,

un fotoplasticum-:tot'atât de inşelator privirei, îl întâlneai: la tot pasul pe străzile paşnicului oraş. Treceau pe. străzi temei, îmbrăcate după cea din urmă
modă, în. toalete mirobolante și: cu faţa întinerită prin
tot felul: de

de curând

dresuri,

de

credeai

că,

de

abia

venite

în capitala Moldovei, sunt cine ştie ce cu-

coane. mari. Dar, era

numai

un efect,

un simplu cect

de fotoplastic. Erau „tocmai din... Tataraşi. Au vândut
bulendrele din. casă câte mai aveau părinţii lor şi
şi-au. croit toalete, .o
ȘI
e

Cum

Serbările de la grădini

se dădeau

serbările la Iaşi ? Serbările în-

semnau petreceri, ca de pilda petrecere câmpenească,
cu. pui îripți, cu Cotnar,.cu brânzeturi şi cu lăutari.
Cu Cotnar care se suia la cap, dupa care urma 'păruială şi a doua zi capul bandajat, lar petrecerile de

TAȘII DE ODINIOARĂ.
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la Copou, unde lua perte o lume imensă, cu colb
până "n naltul cerului, cu copii câlcaţi'în picioare şi
cu

rochii rupte

şi pălării

turtite,

aduceau

a doua

zi

)

Grădina. Copou

în 1880

Di

colici. pe toată linia, din cauza înghețatei sau a apei

cu ghiaţă servita-de cei cu donițele bătute în alama :
„de la poarta Copoului,
— cum se obișnuia pe atunci |
la laşi,
a
i
„.
Drapoi „aşa numitele «serbări de lă Şoituz»?]
Tramvaie încărcate

suiau dealul Tataraşilor, tramvaie
”

!

1$ INĂ
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împodobitecu crengi de tei şi cu verdeață, care duceau poporul suveranla petrecere la Şoituz, cu tulburel de 40 bani litrul, cu' miei fripți, la aer-liber şi
cu dame vesele. A doua zi.gazetele vorbeau despre
0 „revoluție'' care ar îi avut loc la Abator. Ce era2
Era „serbarea“ de [a Șoituz.
|
Ă
Jâlhati Kogălniceanu.

-O. conferință

interesantă

se. ține la laşi,

care

se

ocupă despre studiile pe care le-a făcut Mihail Kogălniceanu în Franţa, la Luneviile. Kogâlniceanu, ie-

Tiihail Bogălnioeanu

şan

învăţa la un institut francez din laşi,

şi dânsul,

împreună

cu Grigorie Sturdza, fiul lui Mihai Sturdza,

pe atunci

visternic

Mama

lui

Mihai

“mah,

lăsase

era

totdeauna

şi mai

Sturdza,

fiului său

Doinn

apoi

Domnița

grija de

în Moldova.

Marghioala

a face

Cali-

educaţiunea

tânărului Mihai, Pentru acast motiv şi petru că Mihai

- i-a arătat o
faptul

silitor la

deosabită

şcoală,.

Domnitorul

solicitudine.

Sturdza

Aşa .se explică

că, trimiţind pe copiii sai Dimitrie

şi Grigorie

“ta studii în Franţa, Domnitorul Sturdza se gândi st
>

.
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se

ducă

în Franţa

Kogălniceanu. La

Luneville

un institut al abatelui

Lhomm6,

Mihai

cu ei și
se găsea

„care fusese mai înainte la laşi şi dase lecţiuni lui
dinceire
'-Mihai Sturdza. Kogălniceanu era aici print
tăi din clasă. Era întâiul la geografie, istorie şi limba
"greacă; al doilea la germană şi al patrulea la mate“matecă. Singur el zicea despre matematecă : „De aritnu zic nimica ; eram cel din urmă; şi nici
-metică
Apână astăzi încă :nu ştiu a aduna, nici a înmulţi,

tocmai adiţia şi
în ţara noastrâ.

„ceasta mi-a stricat foarte mult, căci
multiplicația sunt foarte folositoare

Fericit acela care știe a aduna şi a înmulţi, fericit
„acela care ştie ce însemnează semnele „plus și minus“.
"Un an de slujba pentru dânsul este ca trei pentru
ă
|
o
alţii“,
Inmormântarea lui Ionică Barbu...
de lulie;o paradă Intr'o după amiază câlduroasă
laşilor. Era în :
străzile
pe
jalnică şi modestă trecea:

lui lonică Barbu. Cu dânsul, nu s'a dus

mormântarea
numai:un

singur om, ci 0 întreagă epoca

Caci, cu lonică Barbu sa

stâns

unul

adisparut.

din ultimele

semn& ale unor vremi mai: bune, a vremurilor -patriarhale în cari vechii boeri moldoveni, răsârind ca
fantome de sub largele şi lungile giubeie, ascultau
după mănoase

prânzuri,

cântecile

de

albastră

inimă

era lonică

ale tarafului de lautari, printre cari floare

Barbu. Timp:de 50 de ani glasul său a răsunat me--

.lodios şi puternic la toate veseliile mai însemnate din:
Moldova, Nu era oni cu vază și mai cu dare de mână
“care,

când voia să facă «chef», să nu cheme pe Barbu.

"Dar, vremea

trecu - şi cu ea: trecu și: umul.

Boerii

"dispărură parca sub giubelile lor şi -acestea, prin
fantesmagoria timpului, se topiră "n nimic. Stâip re-

mas însă din lumi bătrâne, Ionică Barbu continua'să

cânte, să înveselească şi să înduioşeze pe nepoți,
după cum odinioară înduioşase şi înveselise pe. bu- .
Se
- micii acestora; !

Acuma

a dispărut şi dânsul, rămânând

o amintire, după

cum

amintiri au

remas

şi

doar ca

vremu-
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“şile acele! -“Tarafurile de lăutari moldoveni deveniră
: tot. mai rare și mai străine de modelul - celor vechi,.
„Ele au dispârut odată cu toate frumoasele '0biceiuri

„bătiâneşti apuse.
EI

*

+
|
>

p

E

e

„Vrăj
itorii“
la laşi.
mere,
amane

-

" “La laşi «Vrăjitorii» erau la ordinea zilei. Era, după.
"cei interesaţi, Vrajitoria, ca o mare: ştiinţă” ocultă.
„+ Nenumărate reclame anunțau pe.paşnicii cetațeni:
„“ai Iașilor că, «venind din marile capitale ale apu-.
“-Sului

și numai.în trecere

prin

Oraş»,

cutare

„Bolul.În, geanta istețului: vrăjitor. -Un

„caz“

ori

cu-.

“tare vrăjitor 'celebru, îşi pune la disposiţia .publicuiilui darul' supra. natural de a găsi cele ce vor sa vie:
- şi cele ce au fost.
Si
„îm.
De. obicei «profetul» se instala în centrul unei:
„; mahalale ca să fie mai la disposiţia clienților și Paă-.
„Curarii, Toma" Cosma, Tatarașii, Țicăul, Podul TOŞ.
„ori Ciurchii se perindau rând pe rând, lăsânduw'şi o-

care

a

«dat: mult;de. vorbit la lași,a tost și. următorul: unei
„biete_ femei însarcinate, i s'a prezis de către un «vră„jitor» ce'şi avea biroul prin Tatarași, că va naşte o.
fetiță

moartă

şi că in, urmă

va

muri

și

meia: întradevăr născuo fetița moartă,
“cuse: şi altă dată doi copii morţi.. Când
-grijau,.îi spuseră că a născut O fetiță
femee aducându'şi aminte de cele spuse:

“vesti pe cei de:față câ trebue

să

dânsa.

Fe-

cum mai năs-.
cei ce 0 înmoartă, biata de «vrăjitor»,

moară

și ea.

Și

„Sugestia a fost atât de puternica, în cât în adevar
“în 24 ore lehuza muri şi ea. «Vrajitorul», în loc să
fie luat cu pietre de către mahalagii, â devenit pro-„fetul cel mai sfânt, întru câta dat dovezi ca pre-

„Vestise

exact

în cazul cu

Au început

femeea

însă să dispară

în chestiune.

cu vrem:a

și „vră-

jitorii“ acești
din a.
Iași, mutându-se
în... Capitală şi
așa a- scăpat. Capitala Moldovei,

din

cauza

dorului

“dea „câştiga cât. de- mult, de aceşti. musafiri - cari se:
“abăteau „în

trecere“ prin: lași, .

|

=

|
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amărâta,

i

a
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Despre Eminescu, amintirile curgeau la lași, căci:
aici şi-a petrecut 'dânsul o bună. parte . din viaţă”i

zi

Eminescu la_hotel Vanghelie:

CR

Intr'o odăiță mică din rândul «de jos'al vechiului î» -..

hotel Vanghelie, pe atunci proprietatea lui “Vasile Sion:::-....-.
“ Gherei, tatăl d-lui Petru' Sion, se auzi într”o seară--:,!
un schimb de voci, între niște ' cântărețe şi'un om „de statură potrivită, cu ochii: mari,: negri, -visături, * .
cu

O musteață

neagră, cu o pălărie înaltă. tot

neagră:

Şi îmbrăcat cu un palton bătând într'o culoare verzie, din buzunarul căruia scotea niște alune şi le:

„mânca : „Frăulein... frăulein;
pe

zum

teife]...*

,

mach

:

en sie auf, geh... -

Intrebarea iarăși,se repetă cu aceleași replici..
Una din cântărețe văzând câ 'supaărăciosul! musafir
nu se mai îndepărta, a ieşit foarte furioasă afară
şi a început a-l imbrânci
de la ușă, țipând și înjurând. El însă nu se da dus, ci voia cu orice preţ
“să intre. Era în vocea sa ceva rugâtor și melancolic:
„irăulein.. frăulein...biete

„„„.

sie...

ă

Interveni un! chelner: „Ce vrei. d-le...i ce cauţi“, -

„dar €l drept raspuns râdica “bastonul :—,, Par'că inu te vad ca ești o liftă spurcată, pieacă de aici, că'ți ,
slărâm capul“. Cheinerul a început a alerga inspre .

strada

Baston la deal,

chemând “sin sergent. „Ser-"

gent, iaca Eminescu nebunu“,

o luptă, din care

deodata

Sergentul

sosit

încinse

bastonul lui Eminescn

ni-

merise bine de câteva ori pe sergent, care Pa lăsat.

peniru moment

și a început a fluera până

mai venit şi alţii în ajutor.

când i'aui. -:

Incăput pe: mână-a tiei sergenți,
de. data aceasta :

Eminescu a trebuit să cedeze. Toţi trei au inceput
a-l târâi pe strada Mitropoliei și, din cândîn când;
sbătându-se între ei îşi intorcea
. privirea zâmbind *
dulceag cântărețelor cari se uitau satistacute cum ,

poliţia. trata. pe.;supărăciosul lor prieten. Eminescu

de

lao vreme,. se ruga
=

de.

șergenţi să-l lase că

278
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merge el... Avea fisionomia sa o atitudine de adâncă
melancolie și tristeţă.
Ajuns-impreună cu sergenții .cari-l conduceau,
în dreptul librăriei Șaraga, care. pe atunci era instalată în strada Golia,. în
opri la vitrină şi privi

fața.caselor Neuschotz, se:
lung dispreţuitor la nişte

"cărţi; apoi. repede -se furişă înăuntru, le luă şi în"cepu a le rupe furios. Băiatul din pravalie începu-a.
striga. Sergenţii.de abea-l liniştiră şi-l scoasera afară. Una din cărţi nu i-o putură scoate din mâini
şi ieşind cu ea afară, urma ao siâşia în mii de.bu- .
- căţele, cu o durere şi niște gemete surde, cari produserâ o milă de neînchipuit. ...Erau foi din volumul.
său de versuri!
|
|
Cobori în jos luceafâr blând,
Alunecând pe-o rază
Patrunde 'n casă și în gând
„Şi viaţa-mi luminează...

ăi

“L'au dus la comisie şi aici cerea necontenit de:
la toți să se ducă cineva pâna la Vasile Burla, profesorul de la Liceul Naţional, să- vină la el. Burlă a:
venit repede, iar după câteva momente eșiau amândoi, Eminescu povestindui ceva foarte „hazliu, iar
Burlă mustrându'|.
Eminescu

şi Vasile Burlă..

Și amintirile ieşene despre Eminescu
_

sunt multe.

Prin 1888 se aila intern bursier al liceului Naţional,.
„regretatul State Dragomir, care avea pe atunci o dragoste nebună de teatru. In stagiunea anului acela era
angajat al societăţei dramatice Teodor Popescu, un
artist

de mare

talent

şi care. putea

să aducă

mari:

servicii teatrului românesc, dacă mar îi avut o patima...
Se anunţase una . din melodramele care pe vremuri

a avut

dor

Popescu

dornici

mare răsunet:

avea

de - teatru,

<Veneţiana», în care Teo-.

un rol frumos.
auzind câ

Baieţii de

va juca

Popescu

liceu,.
într'o-

.
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pies a atât de frumoasă, începeau să se îngri
„să Şi

facă

rost

de

ban i, în “pr imul

rând,

a

iar

jească
în al
n

ie

pista

LEON
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a
7
?
doilea să n a i bă vr e -0o notă ma v MIC a de 7 căci altfel nu li se. da voe s â -1aS a. d IN in ternat. Şi apo i se.
.

mai

adăuga

ca

profe sor .de

limba franceză

era A+.
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RUDOLI_ Suru !

Gr. Suţu, care cu greu punca
vre'unui elev.

o notă
i

mai

mare de 7:
pa

„Se nimerise
că pe interni al. Gr. Suţu —
meu — îi ascultase tocmai în sâpramâna acciă. tatal
La

toţi le pusese5 și prin urmare nu se puteau duce
la;
Teatru. Era să se joac
« Veneţ
e.
iana» şi baeţiinu erau
so vadă! Eminescu i-a salvat din aceasta greut
ate,

în care

pusera

In

Z

pe

fiecare

și Îl,în

cele

băeţi

dimineața.
minute

notele

părintelui

meu.

între orele9 și 10 .sau

10.

de recreaţie, venea Eminescu la

liceu și întreba de Vasile Burlă, care pe atunci
era
director. State Dragomir Și cu prietenul său Al. Gâdei
îi - eşeau' înainte, numai și numai ca să poată vorbi
cu dâusul. Ce mândrie era pe băeţi să schimbe câteva

“vorbe

cu

poetul

pe

care

începuseră

a-l

căuta

toți,

fară ca mulţi: din.cei care-l cautau, să-i fi dat ajutorul cuvenit. Purta Eminescu atunci un palton vechi
,
cu bastonul subțioară, mâncând alune,pe care
le
„procura de la: Ghiţa Olteanu, care: finca pe atunc
i:
lâugă liceu o mica dugheniţă.
/
|
„— Spuneţi iui Vasile Burlă, ca-l caut eu!
— Pe domnul Burla, îl căutați, d-le. Eminescu,
nu-i așa ?
|
EI

„—

Vorba

bine, dar se
“Să

era 'de prisos... căci

vedea

vorbeşti

cu

că e pricină
Eminescu,

de
nu era

auziseră

vorbă.
lucru

baeţii

|
așa

fără

importanţă ! Burlă eşia... schimbau câteva' cuvinte...
încet... după: care pleca vesel] Și mulțumit.
_Într'o dimineaţă: veni cu mai multe afişe din
« Veneţiana», Baieţi i-au eşit înainte ca de obicei.
— Pe d. Buria, îl căutaţi, d-le Eminescu ?
— Da.
— laca ne ducem îndată.
|

— Mai băieţi, dar voi nu

—
»—

Ba da, dar nu
Da de ce?

-—

Apoi nu

putem,

ne. lasă.

|

mergeţi la teatru ?
OO

5

a

e

— “Cine ?.. Burla ?.. Lasă că-i vorbesc eu.
Spu-:..
neți-i să vină incoace. :
e
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S'au

cu

joacă

|

întors. cu Burlă

Vasile
—

-

Burlă,

și

următoarea

231.

Eminescu

atunci

"—

Să

ducă

Uite, se:
de capul :

bun artist. Imi. place:..

se ducă, spuse Burla.

Sta
. Dragomi
te r

a încius:

conversaţie:

Lasă băeţii.sa meargă la Teatru.
«<Veneţiana». Piesa nu-i lucru mare

ei, dar Popescu e foarte
se

|

E

i

adaogi

ca nu

oarece

profesor
Suţu
ul.
le-a dat

la teatru, de

vor avea.voe- să:

noie mai mici de 7.
E
— Atunci, spuse Burla nu se poate. Dacă aveţi
note mai mici de 7, nu se poate: 'O
„—"Ei lasa ca nu 'se va supăra profesorul.Ce e
1, ce e 6? lar Burla spuse: Ei bine... lasă....lasa...

-.

„am să le dau drumul.
“Clopoţelul suna de intrare.
—

Haide,

de

acum

mergeţi

în clasă:

„— Mulţumim d-le Eminescu... mulțumim
Burlă. spuseră în cor State Dragomir şi Gâdei

Ducurie

da clasa

nici ei nau

V...

ştiut

cum

au

urcat

șcările

Si
Eminescu

la teatrul

o

d-le
şi de
pâna

|
de la Copou.

D'apoi când era teatrul cel vechi, la Copou şi
când juca aici tot Teodor Popescu, unul din actorii

favoriţi ai lui Eminescu!

Se

Era într'o searâ. de toamnă pâcioasă, Felinarele
Cu gaz cari luminau. pe atunci oraşul, puteau
în voia
„cea bună lipsi în seara ceia, atât de puţin serviciu
aduceau. Se părea baieţilor
'de liceu un an până să:

„ajungă de la arcul Academiei
tăzi

tocmai la teatru (as-;

Universitatea).
|
d
Ajunși la. teatru, trei sau patru sergenți. tărăiau
în piața din fața un om, care se sbatea în mânile lor. :
„- Se auzia 'deslușit:
o
Ma
Sa
„— Lăsaţi-mă, vreau să privesc. Și eu, ce-aveţi:

<u mine 2.
"—-Ai

a

eg

ea,

privelişte şi la comisie, îi.tot -răspundeau:- ..

sergenţii.
In timpul acela, o: cupease opri chiar-în:

„dreptul. grupului. şi din :ea

coborâ

un

domn,

care:

>>

aa

|
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striga la cej care-l intindeau aşa pe acel necunoscut=
—- Lasaţi-l... daţi-i “drumul. „. Voi nu ştiţi cine-i.
ăsta...:

E Eminescu...

— Ştim noi, dar dacă e nebun... ce-i de. tacut.
Nu poate sta lumea în teatru din „pricina lui.
|
— Peste puţin domnul care se scoborâse din:
cupeu,

trecea

întovărășit de

Eminescu, care

Teiul Imi Eminescu, do

îi

arăt&

la Copon.

.
- mereu “un volum... — Vezi sâ fii cuminte... Lasă af
să-mi vorbeşti mai târziu...
— Nu, nu, îi răspundea Eminescu, îți spun ca-î
un

dobitoc... Auzi ! Uite asta mâ supâră!
intrara în teatru, Eminescu în banca: întâia

foia volumul
mânile

sergenţilor...

.

“Cortina se ridică. Eminescu,

cărții, nu

pe

scenă.

mai

răs--

ce-i arâtase domnului care-l scăpase din
dădea

nici

o

tot

întorcând

filele

importanța actorilor

de

Ba, îl enerva, se vede „ca reilecţiile, lui tară

„
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se amestecau cu glasul actorilor. Lumea începu a-l
țistui. El însa rupea fila cu filă şi spunea și mai tare:
Dobitoc!.ce dobitoc! .
„Şi întorcându-se la cei de lângă dânsul şi la cei
din spatale. lui: —<Ei, ma rog, ce zici de asta! Auzi .
dobitoc !»..
Nimeni ma înţeles nimic din actul l din drama.
« Veneţiana» ce :se reprezenta în seara ceia, fiindcă
drama ce se petrecea în stal cu. una din cele mai mari.
minți,

pe

: nesc,
cea

care -le-a avut

până

era mai interesanta şi
de

iasâ

neamul

româ-

pe scena...

lar la căderea. cortinei
să

acum

mai ingrozitoare. de cât:

din teatru...

scos

la

actul l, a fost amăgit

iar în piaţă: şi sergentii de-

" data aceasta şi-au îăcut datoria...
Era privelişte şi la comisie!
|
„Execuţia lui Horia“.
In 1900, s'a hotărât ca tabloul Horia, datorit.
pictorului nostru ieşan Gheorghe Popovici, sa fie
trimis

fi trimis

la Paris

la exposiţia

universala.

in capitala Franţei, tabloul

Inainte

dea

a fost expus

în

Aula Universităţii, cu taxe de intrareîn folosul so-

cietăţiior culturale
din laşi. tabloul a fost şi reprodus
de vechiul fotograf Nestor: Heck, în folosul. socletăţii |
<Reuniunea Femeilor Române» S'au ținut și conierinţi |
asupra revoluţiei din Transilvania.
Pentru încadrarea tabloului pentru Exposiţie, _
ministerul domeniilor a acordat suma de una mie
“lei, dar la Exposiţie tabloul n'a mai ajuns, de și a.
fost cerut de comisariatul general al Exposiţiei din!
Paris, căci iniluenţele politice au avut de resultat:
ca. tabloul după plecarea lui din laşi, să.. dispară...
„ După vreo patru ani, “în 1904,
el a fost regasit la.
“depositul Geagoga din Bucureşti, jupit şi murdărit.
după constatarile facute de. Ministerul Instrucțiunii.
Un proces verbalincheiat atunci “a decis. ca drept
"despăgubire,- ministerul: domeniilor cu aprobarea Regelui nostru de astăzi pe atunci principe moştenitor

284
să

_
pue

la

disposiția

pictorului Popovici.

RUDOLF SUTU.
un loc în

dosul Palatului Rosnovanu, pent
un ru
atelier.
„Dar, nu s'a facut aceasta, căci era doar o pro„misi

une făcută,.. laşilor şi care s'a schimbat apoi în
o locaţiune pe 6 luni; dar nici aceașta .n'a mai
fost. -

„

Pictorul a stăruit mai

târziu ca tabloul să fie

trimes la Cluj, pentru -câ la Universitatea ieșană
tabloul era invizibil şi pentru că la Universitatea Clujan
ă..

Sarfi găsit întrun mediu

țeles, având
cei de peste

mai în masura

legaturi. sufletești mai
Carpaţi de pe atunci.

să fie în=:

de aproape
E

cu.

"Era dureros: când se ştia că se ștergea tabloul .|
„acesta cu petec
ul

cu care se stergeau

duşamelele
din

sala Senatului Universității din. laşi.
Tabloul acesta istoric a fost dăruit
Popovici: Universităţii ieşene,
-

|
.
de pictorul

„O inpresie despre Iaşi.

«O

impresie

Și prin pieţele

despre

laşi».
— Acum

trec pe ulițele

Iaşilor, înjuruit de clopote. stridente

n râgete. fioroase de sirene,

și

tramvaie electrice şi au-

tomobile grăbite. Prâvaliile sunt tara număr, vitri
pline de mărfuri alese. Piin magazine şi berari nele i mulțimea se mişcă şi benchetueşte
făra griji. Și totuşi
cu ochii topiti în negurile celor mai departate aduce
ri.
aminte te înmărmureşte şi te pierzi în gându
ri privind spre vaile şi dealurile acoperite de. ruini
ale
Jaşilor. Odinioară, prin 'vaile acelea și pe creștetele
-acelor dealuri, mișuna o lume cu totul strâin
ă. celei ,
«de acum. Pe zări câlăreau: iscoadele şi olăcarii
Nol„-.dovei, înarmaţi cu arcuri și cu platoşe de zeb.
Prin
văi.

furnicau

ziua

şi noaptea,

călăreţi ameninţaţi

nă văliri.a leşilor,- a cazacilor, a
“cilor. Prin turhurile de lemn, ale
şi ale“ clădirilor marilor dregători
veghizu trâmbiţaşii cu buciumele

de

tatarilor sau a turpalatului domnesc de „țară și de oști,
la gurâ. Toţi pur-

„tau veșminte ferecate și tobela şold
şi
.e. în-'
lânţuite de braţe și suliți lungi prinse“întopuz
carâmbi, i
ȘI toţi erau moldoveni luptători voinici, ofeliți
în
DN

AN

Sa

TAGUL Da> ODISIOARA- e

E
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“nevoi Şi:-răsboaie. Intre ocopurile cetății, pe clinurile
dealurilor deasupra Bahluiului celui în veci neadormit,
mijeau -priătre crengile grădinilor bogate, casele, de
„lemn

sau

de

piatră

ale panilor

Și. ale” jupânilor.

Prin curţi erau “hore. Prin largile săli de ospețe:
mascaragii și meterhanagii, “dau însufleţire negrâita
! 'oaspeţelor - şi jocurilor de, buzdugane Și juruirilor de
dragoste, .

|

“Prin parcuri

„cu

frică mare

domnițele,
„catifele

întunecate, pe

şi cu

taină

și mai

mare,

beizadelele. Şi

tinerii curteni şi jupânesele, îmbrăcaţi

și maătâsuri
sunt

în

inmuiate. în firuri grele, stingeau

nisipurile argintii ca niște
Unde

unde luna răsbatea.

arătări din basme,

toţi. aceşti viteji. neadormiţi, toţi ju-

„Pânii, ' banii,. domniţele, jupâniţele, cu aprozii şi cu
“poleii lor incarcaţi de: argintării şi cureturi ? Unde
sunt buciumaşii

de

prin-turle. şi olăcarii de pe mu-

chile dealurilor şi meterhanagii
„nești

şi oaspeţele de

„de sub

prin

de. prin curțile dom-

cerdacuri şi horele

scări pănă ia porţi..

„Vechile

clădiri

ale" 'starostelor,

ale

nici, ale mitropoliţilor şi ale -Domnilor;
:s'au'năruit.

In mică

cătime

îîncinse.

|
rănjesc

marilor vor--

în mare parte:

şi astăzi ca niște

„cranii putrezite, printre palate noi, streine..
|
Unele din aceste vechi moaște ale trecutului
nostru

uriaș,

preschimbat

sunt

în

de

zece

asile şi

-. nefericite” stau ruinate

ani 'zăvorite

; altele

s'au.

instituţii de stat, Cele mai

pe dealuri

și prin

grădini pa-

„răginite. Moldovenii cei cu arcuri şi cu tobe, se văd
toi mai rar, se aud tot mai slab, se înţeleg tot mai! puţin.

" Gugiumanele sunt înlocuite cu cilindre, cabăni-i
țele cu rendigote şi cu fracuri : 1dilele de prin parcur
„seculare, cu adultere și divorțuri, E
In locul buciumului: care chema. norodul la arme,
„se "nmulțeşte acum. presa de cancanuri și scandaluri
iar în locul topuzului şi a- pavezilor” de. altă dată,
„răsar toi -mâi ascuţite și. mai „neînvinse, zaviştiile şi
minciunile.
A,
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“ Urmaşii vechilor" boieri șii răzeși,” se topesc şi se
“înstrăinează !a nedislipita „lor moşie de odinioară.
Cugetătorii . fug din capitala noastră.
- O lume stranie se mişcă acum.
|
_.
dată impresia poetului câpâtată vizitând acum
capitala Moldovei.
|
" “Vasile Vlădoianu,

_
Un bun ieşan
cu proprietăţi mari în Moldova
„de sus, era şi Vasile Vladoianu. Era un patriot care

* a luat o bunâ parte
-tarea

la luptele

noastre

de redeştep-

naţională.

Cine a cunoscut mai în de aproape viața politică a “marelui Lascar Catargi, ştia că de câte ori
vicisitudinile împrejurarilor
sau fazele fluctuaţiilor po- .
litice îl aruncau pe acesta în' izolare temporară, un
„Om,

un.bărbat-de

inimă,

un ieşan,

se

găsea

totdea-

“una alâturi de Lascar Catargi, spre a'i împărtăși izolarea şi a'l îmbarbătala lupta. Acel om a fost Vasile
Vladoianu, care nici odată n'a pârăsit un singur mo„ment pe Catargi. Era representantul unei mari familii
de vechi . boeri români.
0
dramă cu urşi,
O dramă din cele mai emoţionante se petrece în
oraș. Un biet om, în vrâstă, din, serviciul unui Prinţ
care'şi avea locuinţa în strada Carol, şi'a găsit moartea în chip groaznic, într'o cușcă de: urși. Erau doi
urşi mari de munte, crescuţi de mici şi destui de
imblânziţi, | ngrijitorul intra în cușca lor, cu o furca
de fier in mâna, ca să le dea de mâncare. Urşii parcă
plânuind de mai. inainte un atentat
jitorului lor, când îl zăriră, unul se

împotriva îngri-aşeză lângă ușă

iar cell:It în partea opusă, aşa în cât îl prinseră pe
bietul om în mijlocul lor. Ursoaica: se repezi şi îi
„smunci furca de. fier din mână, rupând! 0, apoi îl apucă, de braţ. Sati şi ursul asupră”i şi se 'ncinse o
luptă -înfiorătoare.. Ursul, în culmea furiei, tără pe
bietul om într'o cabină mai la fundul cuştei, unde'şi

-
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avea culcușul, pentru a. scâpa de loviturile ce le căpăta prin gratii de la cei ce alergara să dea ajutoare
celui siâşiat.
-.
„
Groaznica dramă a facut multa impresie atunci
ia laşi. Urşii fură omorâţi în cuşca de câtre d. ingi- mer Corban, dar şi bietul om îu sfâșiat în bucăţi.
Grigorie

Aşa
iubiți

om
bun
„
aşa
“sale

Buţureaniu

pe neaşteptate, s'a stâns unul dintre cei mal

cetăţeni

ai

Iaşilor,

Grigorie

Buţureanu.

Era un

de caracter, neclintit în convingerile sale Şi ua
român.
Grigorie Buţureanu işi iubea ţara și neamul cu
căldură, în cât foarte dese ori prin convingerile
de bun naţionalist, era în divergență de opinii

- “cu intimii săi.
:
Era un naţionalist

convins,

până "A cea

mai

a-

„dâncă intimitate a sufletului său, de dreptatea și mă- ..
reia sfintei cauze naţionalei a românilor de pretu„tindeni.

>.
Vechea societate ştiinţifică şi. literara «Arhiva»
din laşi îşi datoreşte lui Grigorie Buţureanu existenţa,
„căci societatea a fost înfiinţată din iniţiativa sa. Ală-:
_turi de Neculai Beldiceanu, tovarășul său nedespărțit,.
a pus cel dintâi temelia studiilor preistorice în Moldova. Era cercetătorul arheolog și antropologic de
„mare preţ. Cu câtă căldură işi ținea prelegerile sale
„de istorie la Liceul Naţional! Cauta intotdeauna. să
deștepte în elevi iubirea de ţara şi de neam. De pătura de jos a poporului. purta O giiiă deosebita.
De laşii noştri nu s'a putut desparţi niciodată şi
dacă oo facea, Iașii întotdeAuna i-ar fi simţit lipsa.
Moş Havas

Cel:mai simpatic gazetar ieșan, cel mai iubit şi
“stimat era <Moş Havas». Care dintre ieşeni n'a cunoscut pe «Moş Havas», pe -Grigoriu Havas, decanul

ziariştilor din Moldova, ieșanul care înamorat într'atâta
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E

de. orașul acesta,

„2

nu sa urcat odată

tieacă măcar. de. 'rohatcea
Era: una din fisurile

Iaşilor ?.
cele mai
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în. tren,

cunoscute

ca să
şi ori-

ginale ale: orașului nostru. Vechiu ziaristşi publicist;
colaborând a început la' primele ziare, ce: apăreau în

laşii noştri, a avut putinţa.ca să dea cetitorilor Zia=
relor unde colabora. cele de pe urmă ştiri din stră—

inătate; prin mijloacele de care se jolosea.

pe

Ion G rigoriu-Havas

L a rămas de atunci numele : de! „Havase , „după
aceea a agenţiei de informaţiuni franceza Havas. Avea groază de telefon, de tramvai, de tren.
Când i se comunica că cinevail așteaptă.să vorbească la telefon, Havas îi raspundea în graiu! lui

atât de moldovenesc : — „la spune-i să mă lese dra=
cului în pace. Eu la telefon nu -vorbesc“ .
:

— Da vină odata moșule, n'auzi cum sbârnâe de
jumătate de ceas? Cine ştie cine-te chiamă ȘI. ce are
să- fi

comunice.

a
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— Poate să fie şi Vodă, eu la telefon nu vorScurt...
|
|
Suflet bun, fire entusiastă, Moş Havas avea cu-

riositățile

lui, La

telefon

nu

vorbea,

în tramvai nu se

suia, în tren nici atâta. Era omul în contra ori carei

invenţii moderne şi pace. Fire reacționară prin excelenţă, nu se simțea fericit de cât atunci când
retrâia în gând clipele de pe vremea ruşilor, a lui Cuza
şi

Mihail Kogâlniceanu.
a
— Hei băe—ţi,
începea moș Havas, uitându-se
„Cu coada ochiului urât la automobilele ce treceau
în
goană pe străzi, — înainte nu erau „blăstămăţii“
de:
astea, dar erau parale mă, parale din £10s. Atunci
să îi văzut „leşii“, Viaţă, domnule, nu bucluc.
Cum

„Teau
"0

strămoşii

Sunt interesante notele cari aratau cum calătostrămoşii

călătorie

mâni

călătoreau

mai

noştri în Moldova.

mai înainte

plecărei

era

lungă,

se

Preparau

de termenul

motivul

unei

De era

vorba

cu câteva

de

sâptă-

fixat, iar alegerea zilei

lungi discuţiuni, căci, Mar-

ţia. era Marţia cea rea, când nu trebuia nici
sa te .
muţi, nici să pleci undeva, nici să începi un
lucru

oare-care ;!Mercurea era! prea aproape de Joi, Joia
e
la mijlocul saprămânei, Vinerea... şi câte și mai
câte,
Sâmbata era siârşitul sâptamânei, iar Dumineca zi
de odihnă pentru tot omul.
Aa
|
greu,

Ramânea biata Luni, când, mai cu UŞor
mai cu
cu placințele 'în brâu Și cu un picior de
rața

». în mână, 0 porneau la “drum, așa. încăr
caţi cu fel de
fel de bunaătaţi. Şi Ja despărțenie, câte
pupături, câte.

bocet

e, câte vorbe... D'apoi drumurile, ce
drumuri așa cum le-a făcut bunul Dumnezeu. de-a
Pe
ici
mai
drepte,

pe colo mai ridicate, cu bolovani greoi
de
trebuia să se tseacâ cu, totul cu trăsura
peste ele,
jucând în aer şi cu un fior rece, gândind
de ai făcut

testamentul când ai pornit de acasă. Mai încol
o, poduri uşoar

e de lemn,

mormântare,

căci, ceva

pe unde se pâşea cala 0 în-:
mai

greoi şi mai
a:

țanțoş

de
19

is
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călcai,
că prin
înşiraţi
căciula
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te umila apa de desuptul tău. Ba se întâmpla,
îndesătura copacilor, cari de altminteri erau
pretutindeni, se ivea deodată haiducul purtând
ridicată în sus, cu brâul roș la mijloc, cu că-:

mașa lăsată până'n pământ, cu o figură liniştită, iar

i
“1a”brâu având înşirate fel de fel de arme.
Ori schilodit de bunătatea drumurilor, ori prădat
de haiducii pădurilor, cum dădea Dumnezeu, câlătorul sosea la destinaţie. Vestita poştă legendară și
cunoscută, care conducea pe câlatori, işi are şi ea
povestea ei frumoasa și plăcută. In capul poştei erau
doi căpitani, iar la fiecare mensilhanea (staţie de poștă)
erau un menzilgibaşa (eăpitan de poştă), surugii ves-.
tiţi, bicigași și doi trei beşlii (soldaţi turci). Taxele
„erau după boeri. Zece bani de cal pe oră pentru curierii şi călătorii domneşti, 15 bani de la boerii cu
caftan, 20 bani de la negustori. Surugii erau sufletul
|
A
instituțiunei poștclor.
O

slabă

reminiscență,

'mai

râmase

încoace,

în

mai aproape de noi, când boerii îi mai întimpurile.
trebuințau în serviciul l0r, ieşind ori pe la moșiile lor,
„ori chiar şi pe stradă, pocnind din biciu și facând
sgomote de asirzea întreg oraşul.
Au" dispărut insă şi ei odata cu vremea. De mai
vezi rar de tot, în vre-un colțişor de casă mare, în- .
cadrate în rame vechi şi prăfuite, schițe reprezentând trăsura boerească, cu surugii îmbrăcaţi elegant,
Sburând ca prin văzduh. Dânșii meveau da cât 90 de
Dani pe lună şi erau scutiţide dări. Mai încolo, li se
mai dete 5 bani de ora pe cal. .

Astăzi s'a sfârşit

poştă, cu acei surugii
atunci din laşi.

cu totul cu acele
și cu toate

căruțe de

obiceiurile

de pe

Sfântul Mina.

ciântul
cel mai invidiat dintre _toţi sfinții, la noi
„ia laşi, sfântul pe care au pus monopol cucoanele

ieşene, e” aczl al făcătorului de miriuni, Sfântul Mina.
In paraclisul acela mic și sărăcios de lânga Hală,
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în toate părţile

de pravalii miti evieiești,

De

droae
colivei

vârăt
Îi

de

de

acesta

-e făcătorul

minuni.

ziua hramului, nenumărate babe, slujnice, o
bâeţi cari aşteaptă cu nerabdare sfinţitul

şi al

colacilor.

pelerinaj de

recunuscute

In

ajun,

cuconiţe

de

nimeni,

la vecernie,

îmbrobodite
se

un

ade-

pentru

strecoară

înăuntru

pe

furiş. Era ziua de primire a. acestui sfânt doctor specialist în boalele de inimă, care nu dă. consultaţii de
IN
A
Cât numai la cucoane.
«Sfântul» acesta a fost considerat ca instanţa su-

“premă

care trebue

" garnitura

să judece

secreta

a inimei

și. să

unei

hotărască

toată

femei.

O :femee inşeiata de barbatul €i nu-şi găsea
Jeacul dorit de” cât ducându-se pușca la Siântul Mină
de lânga fală. Desperata, dânsa se jâluia siântului, îl
conjura, îl impiora şi eşea, cu sufletul mai uşurat şi .
în câteva

minute

se isprâvea

toiul,

dac nu cum

de-

Sigur S'ar parea, sa-şi regăseasca soţul, ci gaâsindu- i un alt... bârbar.
i
|
Fetele nemaritare cu multe roze la pasiv, alergau
la St. Mina, unde incepeau sa curgă acatisteleşi pomeinicile, iar la vicernia săptâmânala. de Sâmbătă
“stăteau ore întregi ingenunchiate-îniantea icoanei fa-cătoare de

cele. mai

minuui,

buzele

ferbinţi rugaciuni.

lor ofilite

Cel

tremurând

așteptat

de

|

a nu

în

atâta

amar de vreme, vorbea mulțimea convinsă 'de minunile lui Mina, sosta spilcuit şicu buchetul în mână
„“câsâtoria se facea eiectric, iar peste-doua, trei luni
dumnealui îi papa zestrea.

„
Urmaucearţa, scandal, bătae, divors. Veneau'după
aceas:a din nou la Siânt şi, după rugi fierbinţi, dupa
lacrimi vă:sate, îi cereau ca sâ atragă urgia cerului
asupra celui pe care tot cerul le daruise, iar procesul de divors sâ le dea lor câştigde cauza şi
|
pensie alimentară.
„Bietul siânt, el a încasat întotdeauna și rugieși
blesteme, el a ascultat mereu cererile de căsătorii,

-
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de divorsuri, câștiguri la loterie, le-a as-:

cultat pe

toate cu 0 răbdare uimitoare:de
Ş

„La

curţile

sfânt.
Domneşti“..

Spectacolele la curţile Domnitorilor noştri moldoveni erau din ceie mai vesele. In lași în special,.
ca spectacole publice erau Irozii şi Păpușele cari înveseleau pe toţi. Dar, ia curţile domnitorilor moldo-veni, se dădeau diferite reprezentații în limba română, greacă sau turcă, organizate de ciauși -— bu-

ionii palatului. :

-

“

2

Un ciauş puneala cale cele necesare sprea se:
„reprezenta un spectacol.,
Se îmbrăcau șasă indivizi
cu pantaloni turcești, largi, albi ori râşii, în mână cu
bețe împodobite cu argini, pe cap cu căciuli de blană,.
înalte şi rotunde. Se retrăgeau apoi în sala de mân„care, deschizându-se spectacolul. Sala de ospaţ, forma
„scena. Costumul actorilor consta dintr'o manta sdrențuroasă

a

vre'unui

dezertor

austriac,

sau

alte

strae-

vechi rufoase, rămășițe din vr&un costum strein ori.
indigen.
i
|
„Se întrebuințau şi rufe femeeşti, când din în-tâmplare trebuia sâ' se înființeze o femee. Rolul acesta era jucat de un ciauș mustăcios, travestit:

ca femee.

|

Ş

Cuprinsul şi acţiunea piesei era burlesc şi de o:
“înaltă moralitate, totul în gustul vestitelor teatre de
marionete. Este o observaţie pe care a tras-o d. Teodor

Burada,

cunoscutul

etnograf, în studiile

sale

mul--

aşa zisele piese

tur-

tiple asupra timpurilor noastre vechi: |
„_
Aceste comedii ingenioase se jucau rar, nu durau.
mult: timp, nu provocau nici râs mult,

O altă
ceşti,

pe

reprezentaţie
care

grecii o

erau
numeau

operă,

o specie

de

jot de Marionete: se: făcea întuneric în sală, întrun
colţ se-“ntindea o pânză subțire, în dosul căreia se
N

rc

203

Irozii de âltă dată

-

.
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punea o masă. Acest loc închis era luminat cu câte.
va lumânări.
Pa
In acest colț de loc, stătea în dosul mesei un

Singur ciauş care punea în mişcare nişte pApuși, tăete:
pur și simplu din carton sau cârți de joc, care erau

prevăzute
feritele

cu sioară, pentru

lor încheieturi,

şi mişcându-se
ticuleze

în acelaș

conform

cu

a fi puse

făcându-le

în mişcare di-

să

joace

timp, pentru

cuvintele pe

pe

mașă;

ca ele să ges-

cari ciduşul

le spu-

nea în româuește şi greceşte, aşa că umbrele de la
aceste figuri de hârtie erau vazute de spectatori:
pe pânză.
Aa
|
|
Mai târziu, în vremurile noastre, comedia cu

Irozii a degenerat într'o simplă mascarada, cu vre-o.

„20 de gligani îmbrăcaţi în mod deșanțat şi nepotrivit.
cu personagiile pe care voiau sa le înfa țişeze.
Cei trei Crai de la rasarit, apăreau unul în Hamlet:
îmbrăcat în strae de roşior, altul în Napoleon cu
șapcă

şi barbişon,

gură

“Ofelie

imbrăcată

plini cu noroi.

.

iar al

treilea

de bandit calabrez, având

Cântecele

ungureşte

cepeau

să

luminoasă,

sfârşiau cu:

cununii. |

reciteze
«Isaia

de

Ernani,

și încalțata

o fi-—

cu

bottori.

arii bulgăreştt şi sâr-:

după

ce spuneau;

la Dumnezeu

bucaţi

cu

pe un fel de-

E

lor erau nişte

Dești, iar băeţii cu Steaua,

îrumoasă,

în

alaturi

din

dânțueşte»

Peneş
cântat

«Stea.

trimeasă»,

Curcanul

de

popi

-

în-

şi

pe la.

“Carol Decker-

„În modestasa locuință din strada Gându, trăia.
2 viață liniștita Carol, Decker, fost multă vreme capelmaistrul muzicei militare al regimentului 16 Dorobanţi din Botoșani, muzica îniiințata de dânsul. Avea.

400 composiţii, cari se executau în special
și Vaslui, «Ofiţerul român» îi aparţine.
|

la laşi

Carol Decker nu s'a marginit a fi numai compo-—
sitor și şef de muzica, ci şi profesor. Şi vechiul institut de d-re Humpel din strada Carp şi Institutele

|
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Unite Vau
sa

a

avut ca

modestă,

când

profesor de muzică.
boala

şi

batrâneța

„295:

In locuința

Vau

țintuit a-

casă, îţi arata nenumăratele scrisori pe care le-a
"+ primit de la capetele încoronate, pentru composiţiile
pe

care

i le-a

dedicat lor. Foastei noastre Regine Eli-

sabeta: ia dedicat o romanţă «Oriana», iar împărătesei Alexandra Feodorovna a Rusiei, o composiție
muzicală «Gavorte Imperiale». Ambele Regina şi Impârâteasa, i'au adresat scrisori de mulţi mire, pe care
Decker le păstra cu sfinţenie.
Muzicantul din strada Gându din laşi trimesese
şi marelui

compositor

Massenet

parte

din

composi-

țiile sale. Massenet îi scrisese următorul răspuns : <în-

" torcându-mă 'în Paris

găsesc composiţiile d-voastra

şi mă grâbesc a vă spune că le-am cercetat cu amânunţime
și ele arata o uşurinţă de concepție, cu

un efect popular şi cu ardoare foarte călduroasă».
“Timp de 10 ani, Carol Decker suferise mult, din
causaa lipsei vedetei.
:

1 Aprilie

1
Aprilie la lași era ziua păcălelei, a minciunilor,
a glumelor de tot felul şi a nestârșitelor scene de
veselie.
Și cel mai posac din fire şi cel mai hărțăgos, de
i Aprile era cu zâmbetul pe buze, uitând necazurile, lasând gândurile rele la oparte şi deschizându'şi
inima Spre a îi vesel.
:
Pe când. irâia marele savant ieşan Cobalcescu,
“într'o zi de | Aprile a vârât frica în toţi ieșenii.
A spus discret, întrun cerc de prieteni, câ ar
fi descoperit la: Repedea urmele unui vulcan, care nu

prea era liniştit. Destainuirea
lui Grigorie Cobalcescu |
a produs— precum era iresc
— 0 emoţiune mare și
până

în seară, ea făcuse 'sensaţie în întreg

orașul.

Un om cu autoritatea ştiinţitică ca acea a savantului ieşan, nu putea să spue de cât adevărul şi a trecut multă vreme și tot s'a vorbit despre vulcanul
de la Repedea.
|
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D'apoi
către

cu gluma

câ

RUDOLF

s'ar fi gâsit

nişte lucrători o comoară

mea din toate
Shițit gluma.

enormă.

pârijile s'o vada.
|

“Se descreţeau

Până

îrunțile, flutura

la Copou,
Se

ducea

SUŢU

de
lu-

şi polițiaa înSo

zâmbetul

pe

bu-

zele tuturora, pornea liber și sănătos râsul, de 1 Aprilie, serbătoarea primei luni de primăvară. Şi a ră-

.

Grigorie

nas

multă

vreme

păcăleli.

PE
zeta ar

Cobălcascu

1 Aprilie patronul
|

atâtorşi atâtor

aa

12 tiAcum a*dispărut şi el, căci nw'i mai arde nimă-.
rui să mai păcălească pe alţii, când singur fiecare
a devenit un păcălit în viață, în viața de astăzi a

speculei şi a tuturor neajunsurilor.
|.

„Din

Sa

primele ziare la Iaşi. *

In gazeta „Fulgeruluit, 6. foaie italo -română ilustrată, ce apărea . odata pe săptămână
“la lași şi al
cărei proprietar era L., Ademollo, se vorbea de apariția
în lași a unui jurnal ilustrat după modelul ce-:

lor din Italia, Franţa

și Germania. -

a
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„În
„Tea

să

aceiaşi foaie se mai

solemnităţei

aniversărei

297 .

vorbeşte

despre

serba-

de

la - naş-

centenarului

terea lui Shakespeare, la cari au luat cuvântul
Maiorescu, Vasile Pogor şi P. P. Carp. lar
ziar 'din

laşi”

„Clopotulu“, se

Vorbește

de un

Titus;
în alt
con-

cert care a avut loc în foăsta sală a adunărei ad-.
hoc, dat în folosul şcoalei de

muzică şi. declamaţie,

A. D. Xenopol a executat fantesia din „ Un
în Maschera“ de Verdi; d-ra Max a executat

balio
„Ca-

vatina“ din Lucrezia Borgia de Donizetti.
Incepiitul concertului era la 10 jumătate dimi- neaţa, iar prețurile locurilor: 14, 7 şi 3 lei jumătate.
„ Apărea

redactată

şi .0o foaie

critica

şi literară

„,Teatrulu'“;

de Fundescu şi administrată de Adolf Ber-

man din Podul Vechi. In, Teatrulu“ Vasile Gheorghian

iostul

prefect

de județ

fel de fel de

glume

scriia

versuri

ce conţinea

reușite. Printre

aceasta

foaie,.e și.

următoarea :
A
A
„In grădina Copou, în astă toamnă două dame
»Chioare“* se sfădeau, pentru ceia ce se. sfade
sc mai

„des

damele.

|

o

Una din ele, mai bine crescută, zise celeilalte
:
-— Ma'chăre, dacă ai gust de siadă cu mine,

„Vino acasă să ne înțelegem între „patru ochi, iar
nu
v
în grădina publică de față cu lume
a.
.
|

ia

„_M,
al

S. Doamna

țarilor “unite

viaţă.

__M._S. Doamna Elena Cuza. |
Elena Cuza, soţia primului Domn:

Moldovași

Valahia

a

încetează

din

Unele din faptele Domniței sunt cunoscute de
întreaga suflare românească, altele au ramas însă
în
umbră, de oare ce nu s'a bătut toba și nu s'a făcut

caz mare.de. ele. „In 1648

-dova,

Cuza

incepând
luă

parte

-

-

|

Aa

fierberea în tifferetul din Mol-

la dânsaşi la 24

Martie

1848

se :alla în casele Mavrocordat din laşi, împreună cu |
acei ce unelteau împoţriva lui Mihail Sturdza, Cuza
fu prins, legat cot la cot și dus la cazarmă, unde

|
-
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Îu bătut și rănit la cn picior. A doua zi îu
pus într'o butea jidoveasca și trimes sub pază la
Galaţi,
impreună cu alţii. La Galaţi trebuiau cu toții
să fie
duși peste Dunăre,

în Surgun la Măcin.

Elena Doamna,

care era atunci de 22 ani, alerga după. Cuza
pără pe marinarii greci, supuși englezi cari
să conduca barcile peste Dunăre. Când erau
VIU, Surguniţii dând şampanie ofițerului ce-i
cea Şi soldaţilor, îi îmbatară Şi îi făcură să

mute în alte

loc de direcția

bărci.

Cum

Zuniţii o mupsera
era

urmă

rânit,

Marinarii

Mecinului,

semna

17, S: Doamna

de îugă

tu prins

cumpâraţi

acea a Brăilei,

de

în toate

un

oîițer

apucară

unde

în

sur-

Cuza.

părţile. Cuza
ce-l

ajunsese

ce:
din:

cu barca la Braila, dar i se jalui lui ca tova-

râşii săi se purtase neomenos
rănit şi ca din aceasta cauză
arăta

Și cum
trebuiau
pe îluconduse. stră-

ofițerului

locul

unde

cu dânsul, ştiindu-E
ca răzbunare, îi va

s'au

ascuns

ei. Ofiţerul

bucuros, dete braţul lui Cuza, care'l duse la locuinţa. :
consulatului englez, proteguitorul surguniților şi, cind.
intră pe ușă, scoase palaria, mulţumind ofițerului:
pentru intovârâşire. Acesta văzând bandiera engle-:.
zască, înțelese câ'a fost pâcalit,
“
Prinţul Albert

„O scrisoare

din Valona

(Albania)

Ghica:

provoaca

la

laşi curiositatea publica caci pe atunci în Albania se:

peireceau lucruri mari. Pornit din lași, din oraşub
său natal, pe carei iubeşte atâta, prințul Albert.

Ghica ajunge cu călătoria Sa dealungul coastelor Al-baniei, strabâtând nordul munţiior Scutari și trecâne:

„pe

dinaintea fostului Sipșanie,

care domineaza

Tuzzi:

1AȘII DE ODIXIOARA

în Albania.
a surprins

299% -

Nemulţumirile
buna

contra

credința

Junei

Albanezilor,

"Turcie
erau

care

mari.

O

rescoală generală era de aşteptat. Prințul Ghica preZidează un comitet— Combi- pentru propovăduirea
resboiului de neatârnare, din care fac purte cei doi
membri activi Ismail Khemal şi Dervis Himae.
Freie Presse“, vechiul ziar

„Neue

timp

In acelaş

vienez ocupându-se de prezența Prințului Ghica în
Albania, declară că în calitatea sa de prezident al:
comitetului albanez naţional conducător, a debarcat

în micul. port

Baidvocec, de

unde a pornit la Dul-

cigno, iar de aici la Mascot, un mic sat de 60 case,
locuit de albanezi.. Aici, iau ieşit înainte toţi locuitorii,

împodobiţi

cu

baine de

luptă

şi înarmaţi,

pre-

cum și un delegat albanez care l'a salutat ca trimis.
special al şefului albanez Khemal. S'au luat atunci :
măsuri

ca junii

albanezi.
mai

turci să fie zădaârniciția

O serbare

mulți

are loc şi

derviși,. hogi

desarma

la dânsa:

şi preoţi catolici,

iau
cari

pe

parte
cu

toţii

au depus jurământul pe drapelul adus de prinţul
Albert Ghica.
Este un episod imporiant
din viaţa bunului nos-..:
tru

ieșan.

-

|

,

Epi

D. Mihai Codreanu,
meu,

când i'am
meu.

vechiu

cetit amintirile

observă: câ nu poate
rintelui

un

41.
din

să lipseasca

-

:

Gr. Suţu

și bun prietenal
acest

volum,

iri

din el figura pa-:

La rezervele făcute de. mine, câ nu ași vrea să.
vorbesc tocmai eu despre dânsul, mi'a spus cele pu-

blicate

în acest

capitol,

pe

care le

redau

textual:

“Nepot de domn, protesorul de. limba franceza ce:
la liceul Naţional, Al. Gr. Suţu, a inspirat totdeauna
elevilor sai nu numai respectul cuvenit eminevtului
profesor, ci și un soi de venerație mistică, pe care

copii o poarta
„tegendă,
-.

totdeauna
|

Mai

slab,. albit

mult

oamenilor
de

cu atmosfera

vremuri, degajat

de

în miş-

.
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cări şi în gest, Al. Gr. Suţu avea silueta aristocra-

tica

pe

care

o complecta

mai

inult respect.

cu vocea

sa

ușor nasală

și
cu accentul caracteristic al acelora, cari în prima
copilârie avusesera pe vremea âceia nu numai dască
românesc, ci şi institutori de limba greacă și tranc l
eză,
Dintre toate figurile didactice de pe atunci, Al.
Or. Suţu şi cu Mihai Buznea” erau cei cari inspi
rau

elevilor

Lecţiunile lui de limba

cursul

. superior,

încordată,
prin

erau

atât prin

maniera

şi literatura franceza

ascultate

frumuseţa

educativă

cu

cari

de

elevi

din

cu atenţie

lor instructivă, cât şi
erau

expuse.

.

Al. Gr. Suţu ştia să cheme pe adolescentul din.
Cursul superior, la un soi de demnitate care "i râdica
'
moralul şi "| facea să creadă când ieşea de la cursu
ri
că nu este <elev ci student> şi acest sistem pedagogic

asigura

care “i trata
elevilor săi.
Pe mine
VI de liceu,
pentru că la

profesorului,.

—

partea

elevilor

pe

atitudine din partea
|
Al. Gr. Suţu m'a lăsat corigentîn clasa
deşi avean: medie mare din timpul anuiui
examen punându'mi sa fac caracteris-

tica dintre Lamartine

torul

din

astiel, o deosebita

răspuns:

şi Victor Hugo, am dat urma-

«Lamartine-este Lamart iii ne, iar Victor Hugo!

este: Victor

Hug o oo».

i

|

„_
Clasa începu a râde, iar proiesorul
tit mă. soma să mă explic.
|

|

foarte liniş-

—

«Lamartine în toată operă sa este plângător ;
iar Victor Hugo în toata opera sa e metafori
c».
Profesorul răspunse:
i

„— <E unicul caz în care un elev merită 10 şi”l
voi lăsa corigent, pentru ca e râu crescut,
—
—

De ce d-le profesor ?.
Cine nu știe să faca gluma la vremea ei, n'are
Șapte ani de acasa».
De vorba asta, spusă pe ton nasal, cu morga
caracteristică a eminentului profesor, miam adus
totdeauna aminte în viaţă.
o
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Imi. permisesem această glumă, pentru: că mâ
duceam pe vremea aceia îfoarte des la profesorul.

meu în strada Carp, ca prieten și coleg al fiului său
Alexandru.
Chiar în seara aceia, acasă.în strada Carp, Al.
Gr. Suţu intră în odaia de clasă a tiului: său, unde
găsindu-mă cu acesta,
de astă dată «tatâl» şi nu
_

profesorul,

. nasal :
si —

îmi

spi:se 'cu “părintească

«Dacă .ţi'aşi

rupe urechile, ai ţipa 000

.

e înaăi rm amane e

iii», Saupa

ta

_

care dadu

politeţă» şi tot

sau

N

AL. Cr. Suţa.
5. lei fiului

său,

spiunându'i

să mă invite la coietărie sa luâm prăjituri.
Mai târziu, când fiui său mai mic, după
lui Al. Gr. Suțu, îmi ceti traduceri le acestuia

i
moartea
în limba

franceză a mai multor poezii ale lui Eminescu, după
ce le-am admirat perfecțiunea, mi'am şters pe furiș
"o lacrimă ivită din adâncuri . sufleteşti la amintirea
împunătoarei și duioasei figuri a marelui profesor dispărut şi am înțeles că oameni de calitatea acestuia
sunt

rari.

MR

_
ji
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Colonelul Şteian Rosetti

Un militar distins, un cetățean vrednic al
lașilor, era colonelul Ştefan Rosetţi. Un trecut
frumos
milităresc a avut acest om. Ca tânara intra
t ca avantageur (voluntar) în armata pfusiană, unde
în urma
examenului dat, a dobândit gradul de ofițer
şi a fost
înscris întrun regiment de cavalerie (cuirasier
).
Grigore Ghica Voda, a fost adjutant domnesc. Sub Sub

Cuza Voda, a fost maior şi comandant al
divizionului de Lancieri, iar la detronarea lui Cuza,
s'a retras

din
nici
cra
"cerc

cadrele armatei. leşenii cei vechi nu. Pau uitat
astăzi, în specia] jockey Clubul nostru, unde
membru de la înființarea acestui vechiu şi iubit
al Iașilor,
|
Vasil Atanasiu

Un

iubit

rrofesor

ieşan era şi

Vasile

Atanasiu

a trecut copilul

care ple-

«dascal la Liceul Naţional şi la

cel

Bun.

Prin

câte

greuiăţi

Gimnasiul Alexandru

-cat din Fălticeni “a stabilitla laşi, unde atrăit mun-cind în folosul școalei.
|

D-na Maria Catargi.

Una câte una, au dispărut figurile mari, cari
- aminteau din trecutul falnic al Moldovei de odini mai:
oara,
Au fost generaţiile bogate în suflete alese şi porNiri generoase, crescute laolaltă, adaptate din acelaşi
isvor

de

mărire

și fala de

neam,

din

aceleaşi

mari-

„nimoase fauriri de bine pentru ajutorarea aproapelui
,
„cari au trăit laolaltă, s'au bucurat şi au suierit de

„aceleași bucurii și de aceleași dureri și lăsând în sufletele noastre, a celora ce ne-am încalzit de pilda

„ măreaţă avieţuirei lor, jalea nesecată
pururi dăinuire a-amintirei lor.

spre

cea dea

D-na Maria Al. Catargi a fost o asemenea ieș incă,

-a Cărei viață a fost câlauzită până în clipele din
urmă, de minte isteaţă şi drept scrutătoare a lumei
“ce 0 inconjura. In războiul Independenţei noastre,
ea
-a făcut parte din comitetul pentru ingrijirea raniţi
lor, .

JĂŞII DE

ODISIOARA
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.
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Anton Naura.

O figura mare de bătrân, un om ce şi'a “păstrat
până la siârşitul . vieței sale de aproape 90 de ani,
via sa înteligeniţă, a fost Anton Naum, membru al
Academiei, profesor a'facultatea de litere, la școala
militară și pe vremuri la institutul Academic. Anton
Naum era numai o cultură vastă, era o inteligența
sclipitoare.
|
|
:
Acel ce a cântat viata în versuri curgătoare,
acel ce a fost intimul marelui literat francez Mistral
şi a tradus in româneşte frumoasa bucata literera
Mireille, se. odihneşte astăzi, după dorinţa sa ultimă
- într'o tainică grădină de la ţară, de lângă Buhuși.
Cât “sunt, de simţite versurile sale-din «Steluţa» :

Spune'ml steluță draga, spune'mi de unde
Cu trepte luminoase, ce lumi de armonii,

Lasat'ai

tu în urmă

vii?

pe calea ta cerească

Ca să priveşti pe lume

durerea omenească ?

Aice suferința, e trista moștenire”
N.
„Ce vecinic nu se pierde! Sarmana omenire
“Din veacurile stinse la cele viitoare,
Necontenit ingroapa speranţi înşelatoare!
„ Ascunde-te steluța, pământul din vecie
„A fost un loc de jale, un cuib de tiranie!
“Planetă urgisita... blastam dumnezeesc
Ce vecinic se adapâ în sângele frațesc!

» Ascunde-te
Mă

1

umple

steluţă, gingaşa
de

durere,ma

ta privire
umple-de mâhnire ;

“Mai bine peste nouri ce ascuna durerea noastră,
/ Inalţa-te steluță, sub boita cea albastra...

-Şi acolo.. sus.. departe...
Pe

căi împodobite,

prin

pe trepte luminoase,

lumi

armonioase

. Colo... ' unde speranța zimbește fericită, :
„Ma iea cu tine 'n grabă, steluța mea iubită
!
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Dau
tive,

de câteva

Care

a avut

serbare

note asupra
loc la

laşi,

RUDOLE SUȚE

pentru.
un

Domn.

serbărei comemora-

pentru moartea lui
Grigorie Alexandru Ghica Voevod:
|
„lată ce scria atunci—iîn 1876—despre
acest evenim

ent : «In momentul! când se -va înâlț
a în Cernz uți
statua Austriei, noi în lași să desc
operim piatra lui
Grigorie

Voda,

chiar.pe

locul

unde

a căzut

sub

cuitele ucigașilor, pentru patriotica sa împo
trivire contra

siâşierii patriei noastre ; dar în Cernăuţi
vor resuna
cuvinte pompoase şi declamări în laud
a luminei ci- |
vilizatoare, noi în laşi sa ne mulțumim cu
un cuvânt.
funebru, rostit încet în memoria neuitatu
lui şi neno-

rocitului

Domn.

La

1

Octombrie

1875,

primarul

din
laşi sfârșia discursul 'sau rostit la piatra
de mormânt.
a lui Grigorie Voda, prin urmatoarele cuv
inte : «A
ceasiă serbare de doliu a ţarei sa o repe
tâăm şi în.
anul viitor: şi în toți anii de-a rândul şi să
o înradacinăm în deprinderile noastre şi a copi
ilor noştri,
căci

exemplele

și formează
„Nou

mari

bunii

ades amintite

cetăţeni»,

«In-ziua de 1 Octombrie,
în Mitropolia de lași şi

hrănesc

sufletul.

românii serbează din
la piatra de mormânt

a lui Grigorie Voda amintirea acestui fapr
dureros..
„Lângă sarcofagul aşezat de Comuna laşi
pe piaţa |
Beilicului se -află' în anul acesta şi statu
a lui Grigorie

.Al.

orașului

Ghica,

de. Domnul

sculptată

în

Românilor

marmoră

şi dăruită

Carol.

|

IN

Gheorghe Roi.

Gheorghe Roiu a fosto figură foarte simp
atica
a laşilor, un om întreg care a unorat orașu
l nostru.
Dreptatea și adevărul i'au fost toata viața
călâuza.

“A

fost

multă

vreme

consilierla

Curtea

de

apel,

alaturi de: Alexandru Hinna, Mihai Suțu,
d-nii Alihot
Vidrașcu și Matei Cantacuzino. ..
a
Roiu a fost și. primul director al gimnaziului Ale:
xa

nd
celru
bun

și el e acela care a botezat aceast

.

A

ns

şcoală. cu

numele

e Ta

a

diana pia, Iti

305

Re CEZ LE
atita

care'l poartă

: A. D. Xenopol
avut ca profesor.
de istorie la gimnaziul Alexan la
dru
cel Bun, A: trecutși pe la
Universitate, unde a su„Plinit catedra de “Economie
politică, înaintea d-lui
A. C.
Cuza.

a

Se

i

:

O

petiție în versuri,
“Regretatul Grigoriu Buduşcaă,
în aceste “pagini, a adresat acu pe care l'am amintit
soare în versuri lui Joan lano m 30 de ani o scriv. Manuscrisul pus la
disposiție de către familia
regretatului ieşan lanov,
are câteva lipsuri, la sfârşitu
l scrisoarei. Totuşi o
redau întocmai:
i
|
.

Respectabile,

Stimabile,

ÎN

Onorabile,

Abile

“ȘI
Iubite Cucoane
Iodne

Pi

-

nn

Otet

|

ia

Te rog să n'ai parapon să
nu fii
C'ași fi în stare gându-misa tie supărat,
necurat, +
De-intenţiuni pornite la adresa
matale,
„Om bun, deştept, cu spirit şi
cu ceva parale!
„Mă iartă, nu-s de vină, ci”
moneda divină,
Constrânge ziaristul de scrieși
suspina,
Cum e mai îndâămână, în
proză poezie
Aşa după cum mintea-i cea chi
nuită *j duce,
Numai să poată m grabă ceva
loveli s'apuce,
Mă crede nu e dracul așa de
negru cum pare la vedere,
„Când limba îşi destupă. Sunt
mă crede,
N'am nici o răutate şi decași bun bâiat,
fi
cu
ave
te
Ași îi o- raritate, de bun şi
om de treabă,
Şi mai

inteligent, de cât acu
„N'am altă ca prezent de anulm' când poate
nou
“Tot coada a dracului ce O „trag
Si
Şin opoziții gratis scriu fâr'
sămi
fie
drag !
„- Te rog fa-mi bin
Căci mani lascae

e încă cu “Patru zeci de lei»,
chi

oară şi-mi Scapăra Scântei

tiu

pn

s
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N.

Din ochi, acum asupra anului nou ce bate,
“La uşă şi-mi găseşte tot buzunări iiscate,
în patru ochi odată eu voi să-ţi spun mai multe,
Să-ţi fac interesante destăinuiri oculte,
„Şi crede.0, cucoane, că Sunt un băet bun
Şi că nevoia face pe om ades nebun !,
Mă vei scuza atuncea când totul vei afla

Şi vei

vedea că toate nu sunt din vina mea.

„Eşti suflet bun, eşti încâ om cult, inteligent,

Şi dar mângâe chinu-mi acestul crud moment,
Eu ce văd scriu în versuri și fără vos poate.
La uşă de prietent ruga mea azi bale,
Dorind o halbă dulce, bea un pahar de-aduşcă
Bea pentru tine şi pentru acel amic
|
Buduşcă.
_

i

“Ziare vechi.

Răstoind din cele scrise de lacob Negruzzi prin
„Convorbiri Literare“, se vede că în lanuarie 1868 a

apărut la laşi „jurnalul pentru toţi“, un jurnal în format mare,

volte
_«louă

ilustrat, care zicea că are de scop să des-

literatura
luni.

națională.
=

Ziarul

nu

apăru

de

cât

Câteva săptămâni mai târziu aparu „Bondarul“,
„_întăiul ziar umoristic din Moldova, a cărui
destul.
de ghimpoase il făcu oare care numa.

Şi „Femeia“, ziar nepolitic. Ziarul se
şi apăreala Roman.
.
Dar

despre

„Muza

glume
Apăru

tipârea la lași .
|

de la Borta Rece“. Era o umo-

zescă teatrală
S: auzeau pretutindeni discuţiuni
asupra luptei literare ce se încinsese. Câteya persoane

din

Borta

Rece, în

Bucureşti venirăîn laşi anume

care

se

îmbătau

ca să

vadă

colaboratorii

Con-

vorbirilor, Care însăfu desamăgirea lor când, după

multă greutate abea găsiră în sfârșit, într'o mahala
depărtată,o cărciumă ticăloasă fâră bânci, fără scaune

şi fără

„a

crede

nici un

membru

că aceasta ar îi

din „Junimea“.

vestita „Borta

Nici

nu voiră

Rece“,

caci

„anii luaseră lucrul în serios și îşi inchipuiau în ade-

.

”

-
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„Văr

,

1

/

că aşa S'ar fi chemând

la

„Noua

direcțiunei.

-

|
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localul întrunirii celor de

»

i

|

Se ține

N

O conterinţă.

o .interesanta

conferinţă în sala Sidoli

.
de către d, Gheorghe Calmuschi. Salaa fost
împo“dobita cu ghirlande, drapele, candelabre şi nume
roase
- portrete cari” înfâţișau figurile eroilor de la
71,—ale
- generalilor Pilat, Grozea, Damostene şi alţii.
Apare
pe scenă întrun frac ireproşabil şi cu piept
ul plin
«de

decoraţii—răsplata

bravurilor de la Plevna—con-

“ferenţiarul, care a' chemat

"arate

publicul la Sidoli ca să”i

răâsboiul cu turcii şi ruşii, scuzându-se

nu va vorbi frumos, e câ nue orator,ci
un
“cetățean. Caia ce face e numai din drago
ste

Țara,

pentru

„Conferinţa

7 «circ»
de

vulturii români, pentru

pe

care

de conferințe.

un palpitant

că dacă

simplu:
pentru

«prosperitate». ..-

a ţinuț'o era numai inceputul unui

Pe pânză

interes,

scene

rulau apoi episoadele

frumos

reproduse,

în“soţie
de explicaţiile interesante ale conferențiarulu
i,
facând genealogia tuturor eroilor.
de pildă pe..
«locotenentul Popescu, mort de unlata
obuz... Are o îată
aici în lași». latăşi pe «locotenentul lones
cu.,. care
"are 0 vie

la Copou». Dar priviţi și pe.
Drugescu care are doua fete mătitate. <Căpitanul
şi tot cu
ofițeri»,
Ovaţiile

Se
Da
Sa
ieşenilor au ţinut câteva minute

Ziasmul era general, iar turcii... foarte departe. EntuConferința aceasta
tuturora,

originală multa vreme
NE
|

ă dat de vorbit .

Barbul tăutarul de Ăexatidri,

“tot

Barbu

Lăutarul descris de Vasiie.-Alexandri,

ce poate fi mai

e

mişcator. Barbu Lăutarul, privi-

ghitoarea din zilele stinse; a 'carui glas
a răsunat în
toate petrecerile, în vechiul său costum,
cu
antireu și giubea, Barbu care semână a îi işlic, cu .
un cobo-=
rător al a celor barzi cari au păstrat comoar
a pvesiilor
aaţionale și cari, prin memoria lor, vast
repertor de

308
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cântece

„despre

bătrânești,

timpurile

versurile lui

NUDOIE SUTE

aminteau de

antice.

Conachi

cele

ce se

spune

Pe cobza

lui au suspinat

poeţilor

celor vechi. Fâră

şi ale

dânsul nu era serbare, nu era veselie. Ori unde se
adunau mai multe persoane, în saloane, ca şi în'gra„.dini, se afla și Barbu.
ŞI, ceia ce cânta atunci, erau mai cu samă poezii
de amor. Tinerii din acel timp nu declarâu ei înşii
la cele ce iubeau simţimintele lor, ci însârcinau pe
Barbu de a le şopti pe cobza lui. Cobza-era mijlo„citorul,

şi ca o melodioaşă scrisoate: de amor. Precum

nobleţa din evul mediu
tatea

ei

de

a scrie;

credea câ
asemenea

coborau până a traduce ei
<Oflează Barbule», iată ce
“soana iubită şi când se
„atunci ca un adevărat

nu era de demuiboerii

noştri

nu

se

înșii chinul inimei lort
ziceau ei, fața cu per-

simțeau mai mişcaţi. Artistul.
poet dramatic care se iden-

tifica cu persoana ce represintă, luând locul amantului
şi ' amintindu-și,
regăsind chiar un momeit
focul
juneţei sale, exprima cu adevârate lacrimi și cu uri:
glas

care

tremura,

toată

tristeța

acestui

simţimânt.

“Auditorul, cuprins de un freamăt, împărțea aceaştă
înduioşare şi multe capete frumoase se plecau, visând..
Câte

doruri

au: deşteptat- melodiile

D'apoi datinele, obiceiurile

cobzarului.

şi credinţele noastre.

Cu Barbu Lautarul s'au stins şi cântecele bătrâneşti:
s'au îngropat în mormânt. -De au mai rămas scripca-

“rii de la țară, cari au păstrat ceva din cântecele lirice
în gustul

ţăranului,

cu câte

un cântec

jalnic—o

ba-

| ladă, remăşiță bătută de vânturi din vremile răsboinice:
și epice, culeasă cu sfințenie de Vasile Alexandri.
Prin laşii noştri mai rămase în viață din tre-cutu,

|

copilăriei,

cu

plăcerile

ei, cu

gusturile

i. Mai

rămase din jocurile copiilor Cu.

x

Ineluş învarticuş
Gâci pe- -a cui! deget am pus?
Sau

cu joaca ide. -a baba. oarba,

cu

vrâstei:

TASIE DE OVINIGARA

Tare

i

rea

Diaz

Baba

oarba

Baba

„O

| 309

=

unde

oarba

ai

mas

ce ţi-ai ars?

mânică de jos!

Dă-te 'ncoace 'n joc,
„Unw'i: malea

Doua ii calea

Trei e rugu
„Ciuturugu
. Hai, dute.

|

a
N

Î

-

1”

Pentru

presa

|
ieşană,

:

De la 1910, presa icşană a avut concursul a
ioarte mulţi colaboratori, care de și nu si aveau
exclusiv profesiunea lor numai gazetaria, totuşi s'au
devotat ei, în modcu

totul

desinteresat, afirmându-se

ca elemente de forţă, combative și plini de -viaţă.

Notam. printre “alţii pe d-nii Lascar Antoniu, Mi“hai Negruzzi, Mihai. Borcea, Paul Niţescu etc. cari
„S'au relevat în deosebi prin devotamentul lor pentru

ziaristică.

-

E

|

ay

.

E

|
,

sa

Aglaia Pruteanu.
.

.
Sunt atât de mișcătoa
<A minti
rerile
. din Teatru»

ale
mam

Aglaiei Pruteanu,
auzit

decât

a. aceleia despre

cuvin:e

de -laudă,

care cu toţii

cuvinte

de cin-

ste, pentru talentul ei nemarginit.
Când aparea pe scenă Aglaia Pruteanu, sala o:
“ovaţiona şi sala — pe vremuri — teatrului naţional!
cuprindea

artistic. A

scenei

o

asistenţa de

ramas

Aglaia

elită,

priceputa,

noastre, a laşilor noştri.

„„. Piesele în care
nenlimărate. A jucat

Ie

a jucat Aglaia Pruteanu sunt
împreună cu pleiada de artişti

ieşeni,
pe cari nu i'a uitat sâ”i treaca

saie din

Elena

teatru».

Botez,

cu. simţ

Pruteanu prima artistă a..

A jucat alâturi de

Dimitrie . Pruteanu,

în «Amintirile

Elena

Laşcu, de

Ghiţa Dimitrescu,

Mihai Arceleanu, Const. lonescu, Dimitrie Constanti;

Î
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nescu,

]

Gh.

|

Cârja,

|

RUDOLF

SUT

Verona -Almăgeanu,- Cuzinschi

Mariu Rădulescu, Mihai Popovici, Momuleanu, Staie
Dragomir, Zoe Conduratu, Em. Manolin, C. B. Penel,

Athena Georgescu ete,
„In câte piese n'a apărut A glaia Pruteanu ? Ca
să nu citâm decât: «Romeo şi Julieta», «Narcis», „Floarea'din Padure“,

aceasta

consul itus la! laşi-- De

G

i

Aglaia

din: urmă

tradusă de

Giers. Şi astăzi parcă”

fostul:

văd:

Pruteann

pe De Giers, din loja comitetului teatral, cum rădi-—
cat în picioare, ovaţiona pe Aglaia Pruteanu, care
atât de bine a ştiut sa redee rolul Vareei din piesa:

tradusă de dânsul din ruseşte,

„Avoi, cât de bine înterpreta rolurile din „Othelo“e
„Luisa Miiller'“, „Kean“, „Nora“, „Martira“, şi „Prin-cesa -"ndepârtată“, — traducerile poetului Codreanu
„Gura lumei“, de Ion Găvănescul, „Francescă dela:
Rimini“, „Dama cu camelii“ „Hamler“, ,„.Crima şi Pe-—
deapsă“, „Ana Carenin'“, „Moartea Civila“, „Mân-—
drie şi amor“, instinctul“, „Patima cea roșie“ „Sapho“
_

a

N

|

JAȘII DEF. ODINIOARA
„Apus

de

-

-

soare“, „Azilul

de

|

31

noapte“, „„Doi sergenţi“

„Despot Vodă“, etc. etc.
,
„Aglaia Pruteanu a jucat în “cel puţin 200 de piese
şi ea rămâne consacrată ca. prima artistă a-scenei
- române şi acum când nu mai joacă, ca una ce nu.
mai poate fi înlocuită de nimeni.
|
O privelişte a. Iaşilor
„
N

laşii de
O

altă

lume,

altă

dece, înlocueşte
în acest

Am

dată cu

mai

buna

pe acea

pașnic oraş.

apucat

și

laşii de azi nu seamănă.

-sau

mai “rea,

fiecare s'0 ju-

care a trăit demn
|

|

şi frumos

|

noi laşul 'în ultimile lui zile, ale
.

Leii din Grădina, Copou.
Di

„vechiului laşi“, cu viața cuminte pe care :0 duceau
oamenii; buni, moldovenii noștri ospitalieri, întotdeaună gata sa se sacrifice,
Da
|
“Dacă
luai lungul străzilor din dealul Copoului
”. şi până în vale, spre Nicolina-sau Socola, toată viața

acestui oraș ţi -se înfățișa ca într'o oglindă, curată şi

strălucitoare,

„Din

„Vasile

ca şi raza de

deal, din
Lupu“

soare

binefăcătoare,

Pester, — astăzi

—'grădina

în care

„care -ieșenii au petrecut multe

şcoala

normala

te pierdeai

și

în.

clipe frumoase, sco-. .
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borai spre „Viaţa Lungă“, nu cu „autourile“

de astăzi,

ci cu trăsurica cu un cal, condusă de Grişa, Carpov
sau Alexa — răpuşi de mult de bătrâneța—şi unde
afară. de mese şi. bănci de lemn, la un loc boerii şi
țăranii,

sub

pomii

de

castani

cu nesaţ horele și doineie
Spre
totul altă

suri şi
roți

se 'odihneau,

ascultând

lăutarilor noştri.

grădina Copou, care avea pe atunci cu
înfațişare, întâlneai şiruri nesfârşite de tra-

cupele,

albe,

cu

mai-cu

osebire

inițiale dindăratul

trăsuri. de

casă

lor [şi ai câror

cu.
cai

pâşiau ușor mânaţi de conducătorul lor innmănuşat
„şi jobenat, — „aşa după cum vechiuluilaşi ii plăcea
să

trăiască.

Mereu

coborând

case pierdute

printre

astăzi Universitatea,
Naţional,

unde atâţia

dadeai de cladiri vechi boereşti,
copaci,

sta

iar

mândră

artiști

de

pe

locul

clădirea
samă,

unde

este

“Teatului

fala Teatrului

Naţional românesc; au dus faina departe şi au ridicat
laşul la orașul cel mai cult şi mai învăţat dintre ora-

_şele noastre. Şi astazi își amintesc vechi ieşeni, cum

într'o seară—de 17 Februarie 1887— oraşul. a primit
cu durere vestea că acest Teatru — plin de amintiri
ce nu se vor uita nici odată —u
ars! Până a doua
zi dimineaţă, praf s'a ales şi n'a mai rămas nimica
din: el.
*

„Pe
strada Lăpuşneanu, ieşeni vizitau zilnic aşa
„zisa Hălă de. Bere— astăzi poşta mică —alâturea de
biserica Banu, unde mutul, un tip cunoscut al laşilor
pe acele vremuri, era ” distracţia lor. In faţa vechiului
hotel Trayan, era grădina Traian, locul de întâlnire
mai Cu samă al băeţilor de liceu.
|
In fața caselor Motăş din Piaţa Unirei, erau vestitete bolți, gata să cadă, cu dugheni şi magazinuri
de marunțişuri şi pe unde. trecând, te încurcai de
ovreii zarati, cari jucau banii dintr'o mână: în alta şi
te invitau să le faci aliş-veriş.
„Ca şi astăzi colţul la Trayan era locul de întâlnire al ieșenilor, în special al elevilor de la Liceul -

|
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„Naţional,

SE

al cărui director

pe. vremuri
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era

V. Burlă.:

„Vânător pasionat,
nu era sărbătoare ca. să nu
“scornească Burlă un motiv de a aduna vânatorii
din

lași, cu care pleca prin împrejurimi, iar dacă
ieşea nici un iepure înainte, la întoarcere.spre

„Cumpăra

de

la cea

mai

apropiara

pentru a nu da de banuit

nătorul

staţie răţi și iepuri,

prietenilor sai,

câ el vâ-

cel mai de seama, n'a vânat nimic în ziua aceia.

_ Rămâne
fostul Liceu
Naţional d=
întâmpla să
Burlă înşira
„naţionale

ca o amintire de neuitatarcul care unea
Naţional (astăzi Belle-Arte) cu Liceui
astăzi. Pe tot întinsul strâzei, când se
sosească Regele Carol la laşi, Vasile
toţi elevii Liceului, îmbrăcați în'costume-

şi care

sub

conducerea

nastică Ciiabur, la

„aceştia

nu-i
lași, -

prezentau

Boierii

maestrului

trecerea Regelui

arma.

moldoveni

printre
_

adorau

pe

de gim-

băieţi,
jo

Barbu Lăutarul, pe

* starostele breslei lăutarilor, al cărui. nume nu se va
pierde nici odată, el ramânând a fi pentru totdeauna
Cântărețul

_.

Pe

de

strada

dor

şi veselie

Gh. Mârzescu,

al boerilor.

|

a

fosta a Primăriei, se

-af
- Primăria,
la
unde e astăzi Teatrul Naţional, iar vis„„a-ViS era şcoala de Arte şi Meserii.; iar înspre strada
„Ştefan cel Mare, era sediul tuturor menageriilor, pa-

„“noramelor și muzeurilor, atât de atractive pentru. po„pulaţia orașului.
|
De serbătorile Paștelui, lungi şiruri de trăsuri
şi gabriolete se 'ndreptau la Crâşma de la Trei Sarmale, unde ţăranii și țârancele amestecați cu târgoveţii îşi

uitaude

necazuri, dându-se în vestitul scrân-

ciob de aici.
|
Cine nu'şi aminteşte şi ce dascălul “Tarara de
Ha biserica Talpalari, îmbrăcat în antereul lui unsuros, nelipsit de la nici o înmormântare.
Nu

a uitat nimeni

nici

faimoasa

Gtădină

Fatu,

foasta grădină botanică, nici Gradina Priinâriei, din
strada Lăpuşneanu, foasta Bragadiru, înființată la
1864, nici Feredeul: Turcesc,
Gradina Tivoli din
Strada Banu, proprietatea regretatului„lon Conștan/

po

,

Ip

.

a

“x
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tiniu, nici vestita grădină «Chateau aux fîlturs», cu
teatrele ei de vară și serbări venețiene, nici hanul lui Petru Bacalu astazi Hotel România, dinaintea caruia
s'a jucat Hora Unirei după alegerea lui Cuza, nici
fostul hotel. d'Angleterre, astăzi Jockei Club, toate
amintiri ce nu pot pieri, amintiri ale Iașului nostru,
ale

oraşului simplu,

nic

acelaşi, care

dat niciodata
primit

cu

nu-i

căci doar
înlocui.

d-rii L. Russ, E.
care

fară

oraș

nimic

decât doar

lui, din acele

mais poţi

Zescu,

curâăt,

cerut

nimic,

toţii,

Oamenii
Fatu,

dar

ma

boerie

Era

care
și

a fost

căruia

veş-

nu

i s'a.

lovituri,pe cari le'am

moldoveznul

e râbdator.

vremuri,

sunt oameni care

d-rul

Otremba,

d-rul

buzunarele,

seara.

G.

Max și Tausig, apoi Gh. Mâriși

umplea

când se întorcea din plimbarea ce la Copou, cu castane prăjite pe care le. cumpara de la italianul cu
mustăţile mari-din colț de la Traian; Vasile Pogor,
Sc. Pastia, Negruzzi, Suţu, Vhhtura-tostul prefect
de
județ,
Ghica

pe care -ieşenii îl porecliseră barbişon, Jean
prim-ajutor de -primar, un bun ieşan, Costea.

Balș. fostul “prefect de poliţie, Greceanu, beizadea Gr. Sturdza, Siurzescu, și atâţia şi atâţia, erau îigu-rile cele mai simpatice ale iaşului, care au trăit numai

în aces:

Sau

trudit pentru a-l vidica şi a-l cinsti totdeauna.
ŞI acest oraş, care a tost deprins şi cu bine şi.

cu rău,

oraş,

a trâit

Sau

sacrilicat,

și cu felinarele,

pentru dânsul

tradiționalele

şi

felinare

O

i

“cu gaz, şi apa cu cota, cumpărată de la sacuagli cart
Strigau cât puirau de tare, lea plăcut băieţilor mai
mult,

să

se distreze

„pe atunci,
flirteze ca
placut să
„pe care nu
gura mare
după orele

cu

un sărman bâtrân, spaima lor.

pe care-l porecliseră Moş Cuti, de câtsa
cei de astă;i de la -vrâsta de I4ani,le-a
facă coadă dupa veselul Franţ Covrigarul,
era ieșan să nu-l cunoască, şi:care în
in. mijlocul străzei Carol ţipa în fiecare zi,
4 la amiază:
|

“Trei chifle zece bani
|. La boieri şi la golani

|
-
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„Sau
pe

să iîngroaşe
cei cu

a

rândurile

«Pâpușele»,

"31

curioşilor care

cântăreții

de

înconjurau

noapte

ai tăcu-

“tului laşi și care o-luau
în timp de iarnă, cu zăpadă.
* mare,-tot lungul. Păcurarilor, întrebând pe la casele:"
oamenilor, daca vor sâ le cânte cn perdea sau fară

perdea și cari strigau cât le ţinea gura:
Pâpuşi, păpuşi 'de la Huși
Cu capul cât .uu câuş,
Pâpușele 'franţuzeşti
„lot sa stai sa le priveşti.

Păpuşele
'

.,

-

la Iaşi

y

Priveau cu toţii lung pe urma calărețului Reinicke, care îşi făcea regulat cursa, pe un cal mare:
alb, de la Copou pânăla statuia lui Ştefan cel Mare,
urmat

de vestitul

Braun,

călare

şi dânsul,

pe... _bi-

cicleta cu două: roţi, cea dinnainte de-o înalțime ex„traordinară, iar cea dindărăt deabea de o.zăreai.
Erau zile de spaima şi povestea cu apariția lui
Jack Spintecătorul, acel închipuit bandit care spin-

teca unde întâlnea pe copiii leneși şi
*

obraznici cart
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ascultau

la Stauceanu

pe părinți şi nu

(şcoala

învățau. carte

la stoala

primară din strada 10 de Sfinţi,

vis-ă- vis de pelatul d-lui dr. G. Bogdan).

In stârșit,. mai erau numele străzilor,
cu rostul
“lor, cu înțelesul. lor, cum de pildă ulița lui Rosno-.
vanu, astăzi strada: Universitaţei, ulița Manului, as- |

tazi Strada Procopie, ulița lui Chefal, astăzi strada - Carp, ulița Podui Verde, astăzi strada Carol, etc.
Toate,
v

toate

_şilor de altă
fi așa cum au
nici şi buni,

vorbesc

dată,
fost,

în

care

nu

de

oraș

numele

vor

Iaşilor vechi, la-

fi, “care

paşnic,

cu

nu

mai

oameni

pot:
paş-
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