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COM1TETUL ATENEULUI ROMAN

IUNIE 1934 - IUNIE 1939

Presedinte : Dr. C. ANGELESCU

: tefan C. loan, Adamescu

Burileanu, A. Popovici-B5zno§anu
:

G. C. Dragu, Or. C. Poenaru-05plescu

Reprezentan(i P. Antonescu, luliu Valaori
ai Sectiunilor : N. N. Sáveanu, C. Kiritescu

Censori: Dr. N. Minovici, C. St5tescu, M. Mora

: Dr. C. Bacaloglu, C.

MEMBRII ATENEULUI

MEMBRII DE ONOARE

Balthasard Victor (Paris)
Bertoni Giulio (Roma)

Charles (Nancy)

De Emmanuel (Paris)

1) Decedat la 14 Octombrie 1936.

Enescu George

loan

lorga Nicolae

Maniu luliu
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VI

SECTIUNEA ARTISTICA

Biuroul Sectiunii Artistice pe durata 6 Maiu 1933-6 Maiu 1936

Pre§edinte : Petre Antonescu

Vice-preeclinte : Petrescu

: Botez, L Fonescu

MEMBRI:

Numele pronumele
Locul data na§terii

Data alegerii de
membru al

Antonescu Petre R. 1873 3 lunie 1923
2 Banu Constantin Bucure§ti, 207111/1873 25 lunie 1911
3 Bärsan Zaharia 1879 3 lunie 1923
4 Botez loan 1883 3 lunie 1923
5 Bräiloiu 7 lulie 1935
6 Cälinescu Grigore 8 Maiu 1908
7 Fonescu loan Suräne (Vas) 5/1/1871 3 1923
8 Georgescu George 3 1923
9 Jalea loan 27 Maiu 1933

10 Livescu loan 18/111/1973 15 1906
11 Munteanu Lazär 1869 3 lunie 1923
12 Murnu George Macedonia, 1/1/1868 3 lunie 1923
13 Olszewski George 27 Maiu 1933
14 Otescu-Nona loan 27 1933
15 Perieteanu loan Gr. 1879 27 Maiu 1933
16 Petrescu Costin Pite0, 10/V/1872 2 Ian. 1922
17 Popescu 1873 3 1923
18 Prodan Constantin 1880 27 Maiu 1933
19 Rádulescu Andrei 1880 27 Maiu 1933
20 Tafrali Oreste 1876 3 1923
21 Verona Artur 1869 3 lunie 1923
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VII

SECTIUNEA LITERARA

Biuroul Sectiunii Literare durata 6 Mai 1933 - 6 Mai 1936

Presedinte : Valaori 1)

Vice-Presedinte : A. Lupu Antonesca

Secretar : D. Burileanu

z
Numeie Pronumele

membrilor
data nasterii

Data alegerii de
incmbru al
Ateneului

Adamescu Gheorghe Bucuresti, 23/VII/1869 24 Oct. 1904
2 Antonescu-Lupu A. Pârscov, 15/IV/1859 24 Oct. 1904
3 Bacaloglu George 1/1877 3 lunie 1923
4 Barbulescu Bucuresti, 1873 24 Oct. 1904
5 Basarabescu A. Giurgiu, 17/XII/1870 3 1923
6 Brätescu-Voinesti I.A. 1867 25 lunie 1911
7 Burileanu Dumitru Turnu-Severin, 26/X/1869 3 1923
8 Condiescu N. 27 Maiu 1933
9 Eftimiu Victor 1889 3 lunie 1923

10 Evolceanu Dumitru Botosani, 3
11 Gaster Moses 1856 1884
12 Goga Octavian 1879 3 1923
13 loan C. Tg, Frumos-Iasi 4 24 Oct. 1904
14 Pitesti, 24110870 2 Ian. 1922
15 Lapedatu Alexandru Bucuresti, 24/1 7 lulie 1935
16 Lefteriu Gheorghe Brasov (Cernat) 2/IX/1876 3 1923
17 Moldovanu Corneliu 1883 3 lunie 1923
18 Munteanu-Râmnic D. Râmnieul-Särat 27/X/1876 3 1923
19 Nistor loan 1876 3 lunie 1923
20 Petala Nicolae 3 lunie 1923
21 Petrascu 27 Febr. 1905
22 Prodan Paul 27 Maiu 1933
23 Rebreanu Liviu 1885 3 Iunie 1923
24 Rossetti Radu D. 1874 3 1923
25 Sadoveanu Mihail 1880 3 lunie 1923

Decedat la 14
2) Deceiat la 25 Martie 1937.
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VIII

SECTIUNEA SOCIAL-FILOSOFICA.

Biuroul Sectiunii Social-Filosofice pe durata 6 Maiu 1933-6. V. 1936

Presedinte : N. N. Sveanu.
Vice-presedinte: Arghirescu.

: I. Bobescu, G. D.

u Numele pronumele
membrilor Locul data

Data de
membru al

Arghirescu Gheorghe Bucuresti. 3 lunie 1923
2 Micoianu Constantin 1872 27 Febr. 1905
3 Magnus 27 Febr. 1905

Bälänescu Nicolae 11/II/1866 2 Ian. 1922
5 Bobescu Ion B. 3 lunie 1923
6 Corteanu Andrei 21 Maiu 1936
7 Creangä Gh. D. 15 April. 1907
8 Dräghicescu Dumitru 25 lunie 1911
9 Djuvara Mircea Bucuresti, 18/V/1886 3 Iunie 1923

Dragu C. Coroesti
(Tutova), 24 Oct. 1904

Florescu loan Th. 1871 4 Maiu 1901
12 Gävänescul loan Buzáu, 10/11/1859 3 lunie 1923
13 lonescu Bogdan 20/VII/1875 3 lunie 1923
14 Mandrea Radu 21 Maiu 1936
15 Mora Mihail 24/VI 1883 2 1922
16 Negulescu Petre P. 14/X 1872 3 lunie 1923
17 Oromolu Mihail 1875 3 lunie 1923
18 Petrescu-Comnen 1881 3 lunie 1923
19 Petrovici loan 1882 3 lunie 1923
20 Popescu Stelian 3 lunie 1923
21 Rädulescu Const. 1869 25 Maiu 1911
22 Sáveanu Nicolae N. 2 Ian. 1922
23 Stefänescu Marin 3 lunie 1923
24 Gheorghe Lungesti

30/I/1875 3 Iunie 1923
25 Gh. 3 lunie 1923
26 Grigore Bucuresti, 24/1/1873 3 lunie 1923
27 Trancu-Iasi 1873 3 1923
28 Xeni Constantin 21 Maiu 1936
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SECTIUNEA

Biuroul Sectiunii tiintifice pe durata 13 Maiu 1933-13 Maiu 1936

Presedinte :C. Miculescu

Vice-presedinte : C. Kiritescu

: C. Poenaru-Cdplescu, Constant Georgescu

z
pronumele

membrilor
data nasterii

Data alegerii de
al

A teneului

2
3
4
5
6

Angelescu Const. Dr.
Antipa Dr.
Bacaloglu Const. Dr.
Bälänescu I. V.-Amiral
Borza Alexandru
Georgescu Constant

Botosani, 27/X1/1867
Bucuresti, 9/X1/1872

1877
Turnu-Severin,

3 1923
8 April. 1910

27 Maiu 1933
21 Maiu 1936
27 Maiu 1933

3 1923
7 Gerota Dumitru Dr. /17/VII/1867 24 Oct. 1904
8 Hatieganu luliu Dr. 27 Maiu 1933
9 Hurmuzescu Dragom. Bucuresti, 1865 3 lunie 1923

10 Constantin Bucuresti, 3 lunie 1923
Manicatide Dr. Giurgiu, 8/XI/1867 27 Maiu 1933

12 Marinescu Dr. Bucuresti, 4 Maiu 1901
13 Miculescu Constantin Crevedia (Viasca) 6/IX/1863 30 Dec. 1912
14 Minovici Nicolae Dr. 15 April. 1907
15 Musceleanu Christian 20/XII/1885 27 Maiu 1933
16 Nasta Marius Dr. 27 Maiu 1933
17 Obregia Alex. Dr. iasi, 20/VI I/1860 cca. 1897
18 Dr. 1874 8 Maiu 1908
19 Pompeiu

(Dorohoiu) 1873 3 Iunie 1923
20 Popovici-Bâznosanu Zlätunoaia,

(Botosani) 24/111/1876 3 lunie 1923
21 Rainer Francisc Dr. 28/XI I/1874 27 Maiu 1933
22 Sergescu Petre 1893 27 Maiu 1933
23 Simionescu loan Bac5u,

(Fântânele) 10/VII/1873 3 1923
24 Stätescu Constantin Tigveni (Arges) 1/X1I/1879 27 Maiu 1933
25 Titeica George Turnu-Severin, 4/X 1873 27 Maiu 1933
26 Urechia Dr. Iasi, 25 IV/1860 cca. 1892
27 Vasilescu-Karpen N. 1870 27 Maiu 1933
28 Vâlcovici Victor Bârlad, 10/X/1865 3 lunie 1923
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X

MEMBRI ONORARI DECEDATI

Baccelli Guido (1832-1916) (Italia)

Castellar Emilio (1832-1892) (Spania)
Chas les Philaréte (1798-1873) (Franta)

Gubernatis Angelo de (1830-1913) (Franta)

Lacour-Gayet Georges (1856-1935) (Franta)

Poincaré Lucien (1862-1920) (Franta)

Rosny de (1837-1914) (Franta)

Vegezzi-Ruscalla Giovenale (1798-1386) (Italia)

Baritiu George (1812-1893) (Transilvania)

Cicio-Pop (1865-1934) (Transilvania)

Dimitroviciu Ambrosiu (1838-1866) (Bucovina)

Vasile (1862-1934) (Transilvania)

Heliade-Rádulescu loan (1802-1872)

Hurmuzachi Eudoxiu (1812-1874) (Bucovina)

Lahovari George I. (1838-1909)

Munteanu Gavril (1812-1869) (Transilvania)

Petrescu George P.

Puscariu Joan Cava ler (1824-1911) (Transilvania)
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MEMBRI ACTIVI DECEDATI

1. Alesianu Dr. George (1830-1897 . ales
2. Alesseanu Teodor (1875-1935) . . 9 IX 1928
3. Aman Teodor (ca. 1832-1891) . 1865
4. Ananescu Dimitrie (1834-1885) 1865

5. Apostolescu Nicolae (1876-1918) . 30 XII 1912
6. Anion Constantin C. (1855-1923) . ca 1880

7. Athanasiu loan (1868-1926) . 7 VI 1923
8. Aurelian Petre S. (1833-1909) 1865

9. Dr. Victor (1854-1926) ca. 1898
10. Bacaloglu Emanoil (1820-1891) 1865
11. Bacaloglu George . -1879)
12. Bengescu Grigore (1824-1881) 1868
13. Bengescu-Dabija George 27 II 1905
14. Bibescu Nicolae (1820-1888) . . . 1866
15. Boerescu Constantin (1836-1908) . 1865
16. Bogdan loan (1864-1919) . 25 VI 1911
17. Brátianu Ion C. (1821-1891) . 1865
18. Brátianu (1867-1930) . . . 7 VI 1923
19. Cantacuzino Grigore C. (1829-1902) 1865
20. Cantacuzino Ion A. (1829-1898) 1868
21. Caragiale Ion L. (1853-1912) . ca 1898
22. Carp Petre P. (1837-1919) . 1865
23. Cernátescu Petre (1825-1892) 1866
24. Cihoski Stanislas (1868-1924) 7 VI 1923
25. Codrescu loan (1833-1903) . 1865
26. Dumitru N. (... -1918) 30 XII 1912
27. Creteanu George (1829-1887) . . . . 1887
28. Delavrancea (Stefänescu) Barbu (1858-1918) ales ca. 1884
29. Dernetriescu Anghel (1847-1903) . ca 1884
30. Diamandi George (1867-1917) . . 24 X 1904
31. Dimitrescu-Iasi C-tin (1849-1923) . ca. 1884
32. Dinicu Dimitrie (1868-1936) . . . 1899
33. Dissescu Constantin G. (1854-1932) ca 1879
34. Djuvara Alexandru (1858-1913) ca 1886
35. Djuvara Trandafir (1856-1935) . . 1883
36. Dobrescu Constantin C. ca 1884
37. Dragomir Ion C. -1875) ca. 1869
38. Duca Ion G. (1879-1933) 7 VI 1923
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XII

39. Eliade Pompiliu (1869-1914) . . ales 8 IV 1910
40. Eliescu Aureliu M. (1886-1936) . ,, 24 X 1904
41. Erbiceanu Constantin (1835-1898) . ales ca. 1894

42. Esarcu Constantin (1836-1898) . . 1865
43. Fälcoianu Ion -1869) . ,, 1865

44. Felix Dr. (1832-1905) . . . ca. 1879
45. Florescu Ion Em. General (1819-1893). 1865

46. Petre (1862-1934) 2 II 1922

47. Gârleanu Ion C. . . . ) . 1865
48. Ghica Dimitrie I. (1848-1914) . ,, ca. 1878
49. Gore Paul -1927) 7 VI 1923

50. Grigorescu Nicolae (1833-1907) . ca. 1897
51. Hasdeu Bogdan P. (1836-1907) 1865
52. Hegel Vladimir (1838-1918) . . ca. 1897
53. Holban loan )

54. Dr. Panait (1837-1877) . ca.
55. Nicolae (1820-1905) . 1865

56. Take (1858-1922) ca. 1884
57. Ionescu-Gion George (1857-1904) ca. 1884
58. Kalinderu Ion (1840-1913) ca. 1897
59. Kalinderu Dr. Nicolae (1835-1902) ca. 1900
60. Kiriac Dimitrie G. (1866-1928) 7 VI 1923
61. Kogálniceanu Mihail (1817-1891) ,, 1865
62. Kretulescu Emanoil . . -1908) . 1865
63. Dr. (1812-1900) 1865
64. Lahovari Alexandru (1841-1897) . 1865
65. Lahovari Grigore I. (1835-1905) . 1865
66. Laugier Charles (1875-1930) . . ,, 7 VI 1923
67. Laurian Dimitrie A. (1846-1906) . ,, ca. 1875
68. Lecca Haralamb (1873-1920) . . 4 X 1904
69. Lupascu Alexandru (1834-1902) . ,, 1865
70. Maniu Grigore . . . ) ,, ca. 1889
71. Maniu Vasile (1814-1901) 1865
72. Mano Grigore N. (1843-1900) . . 1866
73. Marcovici Constantin (1837-1903) 1866
74. George (1843-1900) . . 1865
75. Marsillac Ulysse de (1821-1877) ,, 1865
'76. Massimu C. (1825--1877) . 1866
77. Mavrodi Alexandru (....-1934) 3 VI 1923
'78. Michäilescu C. (1846-1898) ,, ca. 1875
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79. lo Matei (1814-1896)
80. Minovici Mina dr. (1858-1933)

ales
7 VI

1865
1923

81. Mincu Ion (1852-1912) ca. 1884
82. Mirea George D. (1852-1934) ca.
83. Missail George (1835-1906) . 1865
84. Murgoci George (1872-1925) . 2 I 1922.

85. Muzicescu Gavril (1847-1903) ca. 1897
86. Negri Nicolae . . -1910) 1866
87. Nenilescu Dirnitrie . . -1930) . 24 X 1904
88. Nicoleanu Nicolae (ca. 1833-1871) 1865
89. Nottara Constantin (1860-1935) . 3 VI 1923
90. Odobescu Alexandru (1834-1895) 1865
91. Oeconomu Ciru (1848-1910) V 1908
92. 011änescu Dimitrie (1849-1908) ca. 1879
93. Onciul Dimitrie (1356-1923) 24 X 1904
94. Leonida . . -1916) . 1865
95. Pallade George (1858-1903) ca. 1884
96. Pangratti Ermil (1864-1931) . 7 VI 1923
97. Panu George (1848-1910) ca. 1884
98. Papacostea Cezar (1886-1936) 3 VI 1923
99. Peretz loan (1876-1935) 3 VI 1923

100. Petrescu (1829- . ) 1865
101. Pompiliu (1830-1917) . 1866
102. Popovici Nicolae Ath. (1847-1908) . . 24 X 1904
103. Porumbaru (Mihgescu) Emanoil . . -1921) ales ca. 1875
104. Ráceanu Constantin (1839-1895) .

105. Racovitä Nicolae Gr. (1864-1895) . 1865
106. Ranetti George (1875-1928) . . . 7 VI 1923
107. Rosetti Scarlat (Conte) (1802-1872) 1866
108. C. (1842-1907) 4 V 1901
109. Seulescu Mihail (1859-1929) . 24 X 1904
110. Severin Emil (1870-1932) 1923
111. Sihleanu (1857-1923) ca. 1880
112. Simu Anastasie (1854-1935) 27 V 1933
113. Sion George (1821-1892) 1865
114. Slátineanu Alexandru 1866
115. Sperantia Teodor D. (1856-1929) . V 1901
116. Stáncescu Constantin I. (1835-1909) 1865
117. Sutu Mihail . . -1933) ca. 1870
118. George (1938-1911) . 1865
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XIV

119. Stephänescu George (1845-1925) ca. 1897

120. Tátdrescu Gheorghe (1818-1894) 1865

121. Teodorescu G. Dem. (1849-1900) ca. 1880

122. Teodoru Dimitrie A. (1816-1910) 27 II 1905

123. Tocilescu Grigore G. (1850-1909 ca. 1875

124. Scarlat (1837-1887) . 1866

125. Troteanu Constantin (1835-1890) , 1865

126. Urechia Nestor (1866-1931) . 4 V 1901

127. Urechia Vasile A. (1834-1901) 1665
128. Teodor (1842-1913) ,, 1865
129. Valaori Iuliu 1867-1936) ,, 2 I 1922

130. Velescu tefan (1838-1899) . . 1865

131. Vericeanu Alexandru (1839-1912) ,, 1865
132. Visu Alexandru (1858-1902) . . ca. 1884

133. Aleyandru (1858-1919) ca. 1886
134 Voinescu Eugeniu (1842-1909) . 1868
135. Vulturescu Grigore (1839-1913) 1865
136. Wachmann Eduard (1836-1908) . ., 1865
137. Xenopol Alexandru (1347-1920) ca. 1880
138. Xenopol Nicolae (1859-1917) . ca. 1884
139. Zamfirescu Duiliu (1858-1922) . ca. 1884
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DAREA DE SEAMA

A

COMITETULUI ATENEULUI ROMAN

PE ANUL 1936
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Domnilor colegi,

In cursul anului precedent 1936, Societatea a avut
durerea sä pe patru din membrii

Aureliu M. Eliescu se pregátise pentru cariera de silvi-
cultor, dar mai târziu s'a rásgândit, s'a in facultatea de
Drept pentru a devenit advocat. Firea lui combativá s'a mani-
festat chiar in vremea când era pe báncile Universitatii, a
avut un rol de frunte toate miscárile studentesti.

A fost aceia care au alcátuit primele rânduri ale
Ligii Culturale, cari - - au deschis in Bucuresti lupta

ajutorul fratilor de sub stápânirea ungureascd. Atunci
a fost ales delegatiunea studenteascA pentru a participa la
manifestatia dela Berna, unde a adus protestarea
impotriva actiunii de desnationalizare pornitá de Unguri con-
tra Românilor, care culmniase prin faimosul proces al memo-
randi§tilor.

Cu acestea a fost natural aibá succese in ple-
doariile sale, precum - curând terminarea studiilor
- in luptele politice. Incepând din 1899, a fost ales in multe
ânduri deputat de Dolj.

S'a distins mai ales in epoca pregátirii räzboiului pentru
intregirea neamului apoi vremea propagandei nationa-
liste românesti din Paris anii 1917-1919.

Ca advocat, a fost ales ani dearândul consiliul de disci-
pliná al baroului de Ilfov.

A continuat rázboiu, activitatea sa cu aceeasi cál-
durá, când boala la o retragere prematurd. Dar
soarta a fost mai nemiloasá, in ultimii doi ani, a fost
tintuit pe patul de urma unui accident, care
a trebuit i se amputeze un picior.

Astfel s'a stins in ziva de 28 Martie 1936.
Dupá o serie de conferinte 1899, a fost ales

membru al Societätii noastre in 1904, 1929 a fost ales
pe o de 5 ani rnembru al Comitetului, ca secretar

la 1934.
Subiectele conferintelor sale, in de peste 20, erau

luate sau din imprejurári juridice (Suflet criminal, 1901,
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Divoqurile la noi, 1903), sau din chestiutile politice
mut, 1907), sau preocupärile sale patriotice (Patria, 1901, Pro
patria, 1913, Spre ideal, 1927), ori filosofice (Spre fericire, 1904,
Psihologia poporului 1906, Suflet românesc, 1912). In
anii din a elogiul lui Take care fusese
el un strälucit Atheneist, printr'o conferintä biografica (1928)

prin analiza unui discurs al lui din Parlament, care
acesta demonstrase de ce trebuie ca sä intre in

(1932) ; incheierea sale de conferentiar a
printr'o tineri (1930). In

acea searä, bolnav, urcandu-se la sprijinit de amici, le
zicea : Fiti atenti, nu plecati urechia la sugestiunile inimici-

cari vorbe frumoase, cu planuri miraculoase, sä
vä atentiunea dela rolul vostru de apärätori ai

de ai civilizatiunii in parte a lumii".
Eliescu a colaborat la cursurile Universitätii Ateneului

din primii ani ai ei. Astf el, in 1923 a tinut un
curs despre Drepturile datoriile in 1925 a
examinat o serie de probleme juridice, in 1927 a vorbit
despre energia

Dimitrie Dinicu a fost una din figurile proeminente ale
activitätii muzicale din tara Näscut dintr'o familie de
muzicanti din a avut un mare talent innäscut,
la 12 ani a fie primit in Conservatorul din
Instrumentul ales de el a fost violoncelul, care - se vede

pe conducatori de orchesträ. succese
ce a prin primele sale concerte au atras atentia
gelui Carol I mai ales a Reginei Elisabeta, ea mare
muzicantd. Gratie ajutorului a putut stea ani in
Viena, orasul vestit al muzicei, a putut
prin alte centre din Occident, concerte, cari i-au consoli-
dat reputatiunea, pe care crease A fost deci
natural ca, fie apreciat
profesor la Conservator. In calitate el a
temeia un nou de specialitate : muzica de camerä.
Prin aceasta el devine asociatul Reginei Elisabeta la
tele ei.

In 1904 a organizata orchestra Ministerului
de Instructiune, cu care a concertele simfonice,
la o mai vechi ale lui E.
Wachmann.

Cezar Papacostea, din Macedonia, a venit peste
Dunäre a fäcut studiile secundare
liceu din Terminand studiile superioare la Universi-
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AUREL ELIESCU
Näseut in Craiova in August 1866

Ales membru al Ateneului Romän la 24 Octomvrie 1904
Decedat Bucuresti la 28 Martie 1936
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DIMITRIE DINICU
Bucuresti la 13 lunie 1868

Ales membru al Ateneului in 1899
Decedat Bucuresti la 12 1936
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CEZAR PAPACOSTEA
N5scut la Octomvrie 1886

Ales membru al Ateneului Român la 3 1923

Decedat in Braila la 5 lie 1936
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IULIU VALAORI
in Moscopoli la 5 August 1867

Ales membru al Ateneului Roman la 2 1922

Decedat in Bucure§ti 14 Oclomvrie 1936
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XXVII

tatea din Bucuresti, a fost profesor de la Seminarul
Central din Capita lä, apoi a devenit profesor de limba lite-
ratura la Universitatea din (1923).

Papacostea a o activitate in specialitatea
sa. Trebue sä citäm o serie de monografii, dintre cari cea mai
importantä se ocupä cu opera filosoficd a lui Ptaton (1931) ;
apoi lucräri necesare cursului dela facultate, cari
Evolutia la Greci (1927) Istoria literaturii
(1935). Pentru trebuintele didactice, a publicat editiuni din
autori greci latini (Cezar, Cicerone, Platon, Xenofon, etc).
El a servit literatura prin traducerile sale din
(Odiseea, 12 mai ales din Platon, pe care ni 1-a dat
aproape intregime. Tot pentru aprofundarea literaturii
noastre, a publicat un studiu, cum se oglindeste filo-
sofia in opera lui (1930).

In actiunea ateneistä n'a avut ocaziuni sä activeze prea
mult. Avem dela el o singurä conferintä :Sofistii antichitatea

(1934). Fireste, ne puteam astepta ne dea alte
de plinä maturitate, dar moartea fulgerat zi

când indeplinea datoria de presedinte al unei comisiuni
de bacalaureat

Iuliu tot din Macedonia, ce terminase
studiile secundare in românesti din Turcia, a venit ca
student Bucuresti, unde luat licenta, mai apoi doctora-
tul litere a devenit profesor la seminarul Central de limba

elinä. In 1907 a trecut examenul de docent la facul-
tatea de litere din Bucuresti curând a fost trecut confe-
rentiar. Dupä câtiva ani i s'a o de profesor,
având a se ocupa de gramatica comparatä a limbilor greco-
italice.

In 1907 a fost chemat de ministrul Haret ca inspector al
invätämântului secundar. In 1914 a fost numit director al
vätämântului secundar. Dupá räzboiu, a activat ;

a fost douä rânduri secretar general al Ministerului Instruc-
tiunii, deputat de Ilfov in 1936 subsecretar de Stat la acelasi
minister.

Ales membru activ al Ateneului 1922, a urmat
sä conferinte, cum din 1920, când a vorbit
despre chestiunea unul din sprijinitorii
litanti ai studiilor clasice, ales subiectele din lumea
romank aspecte din civilizatia cultura ei sau per-

proeminente din acea epocá. Vom cita : Fantomele
teatrul antic in modern (1932), Teatrul vechiu

modern (1934), Doi giganti ai trecutului (1927), care
a fäcut portretele caracterizarea lui Pericle a lui August.

In aceiasi directie a lucrat prelegerile sale dela Uni-
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versitatea Ateneului vorbind despre Cultura
(1930), Secolul lui August (1931), Biblioteca Muzeul din
Alexandria (1932), Filosofia lui Socrate (1935).

In ultimii ani, pe imprejurdrile i-au a fost
ocupat in conducerea Institutiei noastre, ales prese-
dinte al sectiunii literare.

prins munca directiuni, Valaori n'a uitat
niciodatä datoria catre fratii din tinuturile supuse altor

: a fost mult timp presedinte al Soc. Macedo-romane.
Aceste multiple ocupatiuni, indeplinite cu mare

i-au se vede, puterile sale de ziva de 14
Octombrie s'a stins subit.

Comitetul Ateneului exprimat, cu prilejul cere-
moniilor funebre, profundele sale regrete pentru pierderea
acestor devotati colaboratori tine afirme aci toti
colegii nostri le vor o amintire.

(Vezi anexa IL Discursuri)

Domnilor Colegi,

In cursul anului 1936, membrii teneului au tinut
generale : la 23 Februarie la 21 Maiu. In cea din

Februarie s'a prezentat proiectul de buget pentru 1936.
tetul a socotit necesar acest proiect de un raport
special, de colegul nostru d. Gh. Adamescu. Discutiile

fost amanuntite, mai la bugetul cheltuielilor.
de reducerea salariilor functionarilor Ateneului,

membri au propus mentinerea celor din trecut, dar
mai de censori, care au fost motivele acestei
propuneri, adunarea a votat proiectul s'a prezentat,
foarte rotunjiri la articole. Observandu-se totusi

raportul cifra cheltuelilor pentru personal cea a
celor privitoare la material la activitatea culturaM a Ate-
neului, cele intrec peste 40% pe celelalte,
pe deoparte s'au aprobat propuse de comitet, pe
de alta s'a decis a se miiloace pentru a se subventiile

ajutoarele ce primeste Ateneul din partea administratiilor
publice din partea institutiilor particulare.

In adunarea dela 21 Maiu 1936 Comitetul a
darea de pe anul 1935 s'a distribuit d-lor membri

darea de pe acest an, volumul ca
anii precedenti, sub ingrijirea d-lui Gh. Adamescu. Cu

ocaziune s'a adus la cunostinta generale
comitetul a decis a publica brosuri separate unele
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rinte. Aceste brosuri vor Biblioteca Ateneului Ro-
S'a discutat chestiune, propunandu-se unele

dispozitiuni de pentru realizarea ei.
S'a citit apoi raportul censorilor s'a dat descarcare comi-

tetului pentru gestiunea sa pe 1935.
Pentru veniturilor Ateneului, lucru despre care se

vorbise precedenta adunare s'a numit o comi-
siune din : G. D. Gr. Antipa
N. Petala, care, irnpreunä d-1 C. Joan, caute a obtine
donatiuni subventii de la diferite institutii

S'a prezentat apoi raportul sectiunii social-filosofice, prin
care se propune alegerea ca membri activi a d-lor C. Xeni,
Andreiu Corteanu Radu Mandrea, raportul sectunii
tifice, prin care se propune alegerea d-lui vice-amiral Joan

Punandu-se la vot aceste rapoarte, s'au admis cu unani-
mitate C. Xeni, Andreiu Corteanu, Radu Mandrea vice-
amiral Ion ca membri activi ai Ateneului

se anexa I Procese-verbale).

Domnilor
Seria a 64-a de conferinte, in iarna anului 1935,

s'a continuat 1936 la 31 Maiu, curn se vede
lista ce :

Seria 64 (a doua parte)

12 1936 : C-tin Prodan : Gh. D. Mirea.
19 1936 : Dragomir Hurmuzescu : Miracolul in

afara
24 1936 : d-1 : Ziva de 24

de program artistic).
26 : d-1 Gh. D. : noastre post-

belice (economice financiare).
2 Februarie 1936 : Dr. C. Bacaloglu : Frederich Chopin

Mihail Eminescu din de vedere medical.
9 Februarie 1936 : d-1 Alex. Borza : Basarabia noastra.
16 Februarie 1936 : d-1 loan I. Livescu : Evolutia teatrului

in ultimii 30 de ani.
23 Februarie 1936 : d-1 I. Simionescu : irosite.

Martie 1936 : d-1 Chr. Musceleanu : Radiatiunile mate-
vii.

8 Martie 1936 : d-1 G. Lefteriu : Pe coasta
proectiuni).

15 Martie 1936 : d-1 C-tin : Din tainele infini-
tului sideral.
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22 Martie 1936 : Dr. Marius Georgescu: Ultimile
grese ale medicinei.

29 Martie 1936 : d-1 Dr. C. Poenaru-Cdplescu : Accidentele
electrice

5 Aprilie 1936 : Constant Georgescu : Bugetele moderne.
19 Aprilie 1936 : Bosnief Paraschivescu : Statul,

problema täräneascä.
26 Aprilie 1936 : d-1 Dr. Jianu : Arme, calm.
3 Maiu 1936 : d-1 Dr. Marius Nasta :
10 Maiu 1936 : d-1 Dr. C. I. : intim

bolnav.
17 Maiu 1936 : d-1 G. T. Niculescu-Varone : Strigaturile

dela jocurile populare
24 Maiu 1936 : d-1 N. N. :

secolul al XX-lea.
31 Maiu 1936 : A. Butunoiu : Arta

Noua serie, a 65-a s'a la 29 Noembrie 1936 prin
conferinta de comernorare despre Const. Esarcu, de
Const. aceea, au urmat :

Seria 65 (1936-1937)

6 Decembrie 1936 : Marin : Caracteristica
flosofiei

13 Decembrie 1936 : d-1 Radu D. Rosetti Sonetele notele
de calátorie literatura

20 Decembrie 1936 : I. Nistor : Munca nationald.
Cea mare parte din aceste conferinte sunt publicate
acest anuar in intregime sau rezumat (vezi anexe III

Conferinte).

Afará de aceste conferinte organizate de noi, s'au mai tinut
ocaziunea unor congrese organizate de

diferite
24 Februarie : colonel Brocard, deputat francez : Guy-

nemer et ses camarades de l'aviation de chasse".
2 Martie : prof. univ. Simion : Carmen

Sylva-Regina organizatä de Institutul
romano-german, ocazia comemorärii a 20 ani dela rnoartea
Reginei Elisabeta a Romaniei.

11 : Maresal Franchet d'Esperey : Le Roi Alexan-
dre I, mon compagnon d'armes".

29 : Antoine de St. Exupéry : Vol de Nuit.
8 : Congresul din
5 : Zilei Universale a Cooperatiei",

organizata de Consiliul Superior al Cooperatiei.
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: Comemorarea Unirii Ardealului cu Patria
de Liga Antirevizionistd

Domnilor Colegi,

Universitatea Ateneului deschis portile in ziva
de 8 s'au urmat prelegerile programul
mit de d-1 C. loan, delegat rector al Universitätii
noastre.

Precum se vede din lista care urmeazä, in anul 1936 au fost
mult mai multe cursuri de ale naturii de
(13), cari vin cele de politicä de economie (5),
de istorie de filosofie (5). Literatura, dreptul $ arta au fost
mai putin reprezentate (4, 2, 1).

studia propunerea de unii din profesori ca un
comitet special cu rectorul cursurilor, un
program care sä cuprinda trei cari intre pre-
legerile ce ar avea se anunte. Altii dintre noi socotesc
aceastä mdrginire a de alegere a subiectelor ar putea

dorinta de lucru a unora. chestiune va fi
discutia sectiunilor a generale. Mai

din 27 de profesori cari au prelegeri in acest an, 26 au
fost membri ai Ateneului numai o
De aci se vede interesul stäruitor pe pun colegii nWri
pentru prosperitatea acestei organizdri de culturä.

Lista prelegerilor din anul 1936 s'a stabilit de d.
C. loan, rectorul Universitátii Ateneului, in unire cu cei mai
multi profesori, cari au luat parte la de pregdtire.

aci programul cursurilor anul 1936 :
D-1 : Cugetarea 1, 8, 15,

22, 29 Februarie).
Burileanu D. : Oedip rege (Joi 19, 26 Martie).

D-1 Chiriac : Vergilius : Omul $ opera (Joi 2 Aprilie
Vineri 3 Aprilie).

D-1 D. : Problemele noastre actuale economice
(Marti 25 Februarie).

Georgescu Constant : Problemele actuale monetare
(Marti 4, 11, 18 Februarie).

Hurmuzescu Drag. : nationalq
(Miercuri 18 Martie).

C. : Comedia veche cea (Vineri
17, 24, 31 Ianuarie).

Lefteriu : Aspecte din literatura marelui räzboiu
(Joi 9, 16, 23, 30 Ianuarie).

Manicatide M. : Morbiditatea mortalitatea copii-
Cauze rernedii. (Luni, 13, 20 Ianuarie).

Minovici N. : Identitatea la persoane (Marti 3 Mar-.
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tie) ; Präpädul omenirii prin alcool (Luni 9, 16 Martie) ; Rolul
in stabilirea identitätii (Joi 12 Martie).

: Din istoria culturald a Basara-
biei. (Miercuri 8, 15 Ianuarie).

D-1 Musceleanu Chr. : Dincolo de marginile vietii.
a) In lumea stelelor. (Vineri 7 Februarie),
b) atomilor. ( 14 ),
c) noasträ. ( 21 ),
d) Dela atomi la stele ( 28 ),

D-1 Nasta Marius : Infectie, contagiune imunitate
(Marti 14, 21, 28 Ianuarie).

: Valoarea omenesti.
11, 18, 25 Ianuarie).

Poenaru-Cdplescu C. : Protectia muncitoare.
(Vineri 6, 13, 20, 27 Martie).

Pompeiu Dimitrie : oameni de
(Miercuri 22, 29 Ianuarie).

: Mediile de (Vi-
neri 10 Ianuarie).

Prodan C-tin : George Vernescu. '7 Martie) ;
Sculptura, pictura gravura 14 Martie,

28 Martie).
Rainer Fr. : Problemele (Luni 17, 24

Februarie 2 Martie).
Andrei : Insemnatatea dreptului pentru

21 Martie) ; dreptului de proprie-
tate in sistemul nostru legislativ (Luni 23 Martie) ; Valoarea

a normelor de drept international 4 Aprilie).
D-1 Sergescu P. : Istoria Matematicei. (Luni 30 Martie,

Marti 31 Martie).
D-1 Simionescu : Cum ne singuri. (Joi, 6, 13, 20

Februarie).
: Probleme de technieä. (Miercuri

26 Februarie, 4, 11 Martie).
D-1 Marin : filosofiei. (Luni

27 Ianuarie, 3, 10 Februarie).
D-1 : Mestesugul vanzärii. (Marti 10, 17, 24

Martie).
D-1 Titeica Rationamentul matematic. (Joi 27 Februa-

rie, 5 Martie).
D-1 Vdlcovici V. : Planete stele. (Miercuri 5, 12, 19 Fe-

bruarie).
din ele se gäsesc in acest anuar intregime

mai multe rezurnat, vezi anexe).

Domnflor

Trebuie spunem, spre marele noastre regrete, Biblio-
teca Ateneului nu s'a putut deschide nici in anul 1936.
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De aceea functionarii s'au ocupat numai primirea catalo-
garea intrate.

Biblioteca sporit in modul :

1) Conform s'au primit dela tipografiile din 3574
opere 3707 volume brosuri, cari au fost inregistrate de
primire pentru cari s'au fäcut five de evidentä. S'au primit
deasemenea numeroase publicatiuni periodice, dintre cari s'au
controlat inregistrat de primire 205 reviste ziare curs
de aparitie (cele socotite mai importante).

2) S'au primit dar 48 opere cari 3 publicatiuni pe-
riodice) 79 volume, cari s'au inregistrat registrul de dona-

pentru cari s'au lucrat fise de evidentä. Donatori au
fost : Ministerul Instructiunii si al Cultelor, Academia

Monitorul Oficial, Dr. C. Angelescu, Gh. Adamescu,
Purcaru, Radu D. Rosetti, George Dimitriu, G. T. Niculescu-
Varone, Marguerite Barzon, Edward Herbert (New-York),

I. Gabrea Gh. I. Gabrea.
3) S'a revistei La Revue de l'Art pe anii

1932-1935. S'a primit in abonament aceea$ revistä pe anul in
curs 1936.

S'au dat la legat 193 volume.
Inventariere catalogare. S'au inscris inventarul cärti-
dela Nr. 11.755-12.373, 619 opere 669 volume,

dubletele. S'au catalogat defintiv 404 opere (Nr. 11.351-11.754)
pentru cari s'au lucrat :

591 fise pentru catalogul alfabetic al autorilor,
471 catalogul pe materii,
466 al 2-lea alfabetic.

1528 fise total.
In rezumat, la anului 1936, Biblioteca Ateneului

Român cuprinde :
a) Inventariate 12.373 opere in 20.243 volume inclusiv

bletele,
b) Catalogate definitiv 11.754 opere, pentru cari s'au lucrat
total 42.132 fise 3 cataloage :

1) Catalogul alfabetic al autorilor 15.289 fise.
2) Catalogul pe materii 13.117
3) Catalogul alfabetic dublete 13.726

Domnilor Colegi,

In cursul anului 1936, s'au fäcut Palatul Ateneului
urmAtoarele expozitii :

Ianuarie, sala No. d-1 R. losif, pictor.
2 Steurer, pictor.
3 A. Moscu, pictor.
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Februarie, sala No. 2 d-1 H. Catargi, pictor.
,, 3 d-na pictor.

Martie, sala No. S. pictor.
2 Alex. Ionescu, pictor.

3 d-na Beldiceanu, prof. de lucru de mând.
sala No. d-na Maria Steurer-Ciwrdea,

2 d-1 Th. Taacu-Vulcana pictor.
,, 3 d-na prof. de lucru de

Maiu, sala No. 1, 2 3 Honoriu pictor.-9 lie, No. 1, 2 3 : Expozitia retrospectivä a
lucrärilor decedatului pictor N. Vermont.

10 lie - 30 lie, sälile No. 1, 2 3 : Expunerea proecte-
pentru pavilionul Regal din Paris.
Octombrie, sala No. 1 d-1 A. Littecki d-na E. L. Kraus,

pictori.
Octombrie, sala No. 2 : Expunerea machetelor pentru

statuile Regilor Carol I Ferdinand I.
Noembrie, sala No. 1 losif, pictor.

,, 2 Eug. Doucet, pictor.
3 d-na Eug. Atanasiu-Filotti

Decembrie, sala No. lonescu-Doru, pictor.
2 d-na Niculina-Delavrancea-Dona,

pictor.
3 d-1 Adam pictor.

In rotonda mare au fost expuse machetele pentru statuile
Regilor Carol Ferdinand I toatá luna Noembrie, câteva
zile in Decembrie, au expuse machetele pentru bustul M.
S. Regelui Carol II-lea, in vederea expozitiei internationale
dela Paris din 1937.

Expozitiile din galeriile din subsol.

Februarie, salonul No. d-na M. Barzon, pictor.
Martie, rotonda : V. Velisaratu, pictor.
Martie, salonul No. d-na M. Barzan, pictor.

,, saloanele No. : Expunerea proiectelor Pietei
8 organizatá de Municipiul Bucuresti.

Maiu (zece zile) subsolul, expunerea proiectelor
vilionului Regal in vederea expozitiei internationale
dela Paris din 1937.

15 - 30 Oct. subsolul, expunerea planurilor
(proecte) pentru Palatul Municipiului Bucuresti.

31 Octombrie - 15 e, subsolul, expozitia
Cassei Nationale de Economie Cecuri Postale.

Printre expozitiunile anului 1936 a fost una, care repre-
o deosebitä importantá din douä puncte de vedere. Intâi,
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pentrucä aceastä expozitiune a fost patronatä de institutiunea
noastrá a Ateneului prin punerea, in mod gratuit, a
la dispozitiunea ; doilea, pentrucá a fost o
expozitiune retrospectivd a operei unuia dintre artistii gene-.
raçiei

E vorba de Nicolae Vermont, din viatá la 14
1932 de 66 ani.

expozitiune ne-a dat posibilitatea de a face o jude-
cata de ansamblu asupra operei lui. Cum viata lui este tot
de interesanta opera lui, pe impreunate.

ire de artist, talentul lui s'a manifestat dela o
a avut norocul fie remarcat de C. Stäncescu, care

urmeze inclinatiunea firei lui. In adevär, dela
vârsta de 14 ani, secundarä, a intrat la de
Belle Arte pela 1880 o la 1887 cu profesorii
Aman, Tätäräscu, Stâncescu. Precocitatea lui nu s'a
cáci a participat cu succes la concursurile la
expozitiunile timpului : la cea dela Intim" din 1886 la cea

Ateneu din 1888.
Cumnatul Ventura trimete la la München,

unde va vre-o 8 ani, atelierul pictorului Loefts ;
dat va lua lectiuni de A trecut apoi
vre-o 3 ani la Paris de plein-air i-a deschis
paleta, cam pe care i-o germani

Din va participa la Cercul artistic, infiintat
la 1890 la Salonul oficial din 1894. Tabloul, care consa-
crat a fost Mosilor", cumpárat de stat.

La intoarcerea din sträinätate va colabora ca ilustrator la
mai toate publicatiunile periodice, special acelea dela
värul.

Ceea ce a fost hotärâtor cariera lui, a fost insárcinarea,
pe care i-a dat-o ministrul Take Ionescu, de a picta
Catedrala din Cernavodá. Cercetärile, ce a acest scop,
cercetári cari i-au servit celelalte biserici ce a mai
pictat, ca Fundenii-Gherasii, Mänesti, biserica din Sofia

cea mai reusitä dintre toate : biserica Cincu din Tecuci.
Ca pictura ce a fäcut pentru Mitropolie, i-au format o
talitate aproape Viata lui Isus a fost pentru el o

de inspiratie pentru o serie neintreruptä de compozitii,
cari se vor activitatea lui.

In 1890 s'a petrecut in viata lui o actiune, care nu se
potrivea firea lui ; un act de protestare contra
lonului oficial, pus la cale de un de Al.
Pitesti. Actiunea a dus la Salonul independentilor, unde va
expune aláturi de St. Luchian, de numele cäruia va rámâne
legat numele lui, pentru a reprezenta o din
picturei românesti. Contributia lui la expozitiune va fi
cea mai importantä, peste 80 de peisagii,
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autoportrete, etc. Dintre acestea men-
tionez numai lucrarea care a luat premiu la Expozitiunea
Universald din Paris in 1900 : Botezul, o de botez la

Al. va antrena cercul Deana", unde
va colabora la revista pe care o scotea cercul.

Miscarea la 1896 va canalizatä de tinerii
dela München, societate : Tinerimea artisticd (1902)

el de Lukian vor fi printre fondatorii ei. Aceasta
va impiedica de a expune la Salonul oficial, unde

pentru a dat la opera lui Când
conducerea Salonului i-a necinstea de supune

juriului, a definitiv institutiunea a
credincios Tinerimei. De era destul de cunoscut ca

expozitiuni personale (1901) pe cari le va continua
la sfârsitul vietei.

Intre timp se Frederika Roth, dela care a
avut 2 fete, cari ambele au rnostenit talentul Viata

de familie i-a fost un alt isvor de inspiratiune. Cele 3
surori ale sotiei ca cele 2 fete, toate cu agrea-

servit de modele pentru serie de lucrári.
Reputatiunea lui crescuse arnatorii de pen-

tru decât pictura de pentru pictura
decorativd Astfel Luca Niculescu i-a comandat un
plafon: Logodna. Cantacuzino-Nababul i-a comandat un plafon

din istoria familiei. Kalinderu un plaf on pentru
muzeul lui. Cel care protejat mai mult a fost V. G. Mortun.
In calitate de ministru al lucrdrilor publice i-a comandat
tru minister: Portul Constanta.

altii prirnele locuri
cului. El s'a expunând nurnai la Tinerimea
expozitii patriculare. S'a retras de curentul al
vremei, desi a mai multe modifice
factura. Concesiunea modei a durat mult,

a adopta acest mod de a picta este a-si
micsora arta lui a continuat cum subiec-
tele lui obisnuite.

Avea mare de a Ceea ce altul fácea
el putea termine sfert de pe ori unde

se ducea. Prin Germania, prin Franta, prin Olanda prin
multe din regiunile

Era foarte muncitor. Picta zilnic. zi care n'ar
pictat i se o zi

Deaceea se opera ce a läsat
sa aproape 10.000 de de ilustratiuni gra-
vuri.

artá, pe care o practica cu mare era aqua-
rela. In privintá era considerat ca un rival al
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poranului aquarelistul cu reputatiune : Marold.
Locul lui este bine determinat de

generatiunea profesorilor : Aman,
generatia celor, cari au profitat de invätämintele lui :

Rodica Maniu, Nina Arbore, O. Greceanu, cari au dela
el nu numai pictura in uleiu, dar fresca - aláturi de Luchian,

cu fizionomia lui aparte de pictor realist.
Aceste câteva rânduri se cuveneau artistului Vermont care

ne-a cinstit arta noastrá multumim colegului nostru d. C. I.
Prodan care le-a scris.

Domnilor Colegi,

Sala de cinematograf din subsolul Palatului Ateneului a
fost utilizatä in cursul anului 1936 de reprezentantul Soc.

pentru Exploatarea de Statiuni Balneare Climaterice,
chiriasa cinematografului nostru.

Domnilor Colegi,

In privinta filialelor nu putem vorbi deck de
cea din Giurgiu, cea din cea din Oradea, cari
ne-au trimis rapoarte amänuntite. Aceasta din urmä ne-a
trimis rezumate ale conferintelor, pe cari le-am inserat in
anexele acestui volum.

(Vezi anexa VI)

Domnilor Colegi,

In cursul anului 1936 sala de f s'au dat un
numár de 100 concerte festivaluri.

COMITETUL ATENEULUI
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XL

SITUATIA FINANCIARA A ATE

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

VENITURI Sume votate
pentru 1936

Sume
realizate
in 1936

Concerte, festivaluri, conferinte cu
platá 581.000 690.000

Expozitii 180.000 261.000
Locuri in loji la conferintele Ate-

neului 7.000 4.830
sälii de cinematograf . 200.000 200.000

Apa cäldura la Cinematograf 15.000 6.549
Vestiarul 40.000 37.000
Cupoane dela Efecte Actiuni . 320.000 438.738

la depozite in numerar . 4.000 13.719
din incasärile fondului C

Esarcu 26.000 24.000
Venitul fondului C. Esarcu . . 234.000 240.029

V. Constantinescu. 60.000 90.264
W. Koiciu . . . 20.000 31.644

Subventia Curtil Regale . . . 5.000 5.000
Ministerului Educatiei

Nationale 60.000 52.595
Subventia Casei $coalelor . . 50.000
Venituri eventuale .000 173.582

Total Lei . 1.802.000 2.268.950

Fatä de prevederile bugetului, incasdrile in anul 1936, ie§it
cu un plus de 466.950 lei (2.298.650 - 1.802 000 = 466.950).

XLI

NEULUI PE ANUL

CHELTUEL Sume votate
pe 1936

Sume

1936

Lefurile personalului 447.000 436.000
2 Controlul la concerte . . 311.000 33.840
3 Combustibil 100.000 104.287
4 Electricilatea 100.000 165.547
5 . 20.000 15.632
6 Imbräcämintea servitorilor . . . 5.000 3.000
7 a) lontretinerea localului.

b) Indemnizatie de transport pentru
200.000 343.077

arhitectul Ateneului 25.000 25.000
8 a) reparat. mobifierului. . 25.000 13.464

b) Capitalizare p. refacerea mobilier. 60.000
9 Abonamentul la telefon 9.000 9.300

10 Imprimate 80.000 86.385
5.000 844

12 Pensia pentru succesiunea
V. Constantinescu 5.400 9.619

13 Burse din ven. succes. V. C-tinescu. 20.000 10.000
14 Asigurarea Palatului Ateneului 27.500 27.338
15 Universitatea Ateneului 60.000 40.982
16 Biblioteca Ateneului , 300.000 213.745
17 Cheltuieli de Cancelarie 6.000 5.479
18

19

Situatia fondului C. Esarcu
de prezentä

260.000
1.000

20 Diverse neprevAzute . 10.000 64.332

Excedent . 6.100 361.054

Total Lei . 1.802.000 2.268.950

Fatä de bugetului, plätile fäcute anul 1936, au depäsit
suma votatä cu 111.996 lei, (1.907.896 - 1.795.900 = 111.996). Aceastä

rezultä din cheltuielile de cca. 160.000 lei pentru transformarea lojei
regale mari din sala de concerte, pentru care nu se pre-
väzuse nici o sumä in bugetul Ateneului.

Raportând totalul veniturilor incasate in 1936 de 2.268,950 lei, la cheltuie-
acute in acest an de 1.907.896 lei, rezultä un excedent de 361.054 lei.
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RAPORTUL CENSORILOR

Domnilor Membri,

Subsemnatii censori am controlat situatia
a Ateneului pe anul 1936 am constatat

deplina a actelor justificative pentru veniturile chel-
tuielile acestui an.

deci, binevoiti a da Comite-
tului de gestiunea sa pe anul 1936, multurnind d-lui Prese-
dinte, Membrilor Comitetului d-lui Administrator nentru
devotarnentul ce-1 pun conducerea adrninistrarea
tutiei noastre.

Censori :
Dr. N. Minovici
M. Mora
C. Stätescu
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STATUTUL
SOCIETATEI ATENEUL ROMAN"

CAPITOLUL I

Scopul Ateneului"

Art. 1. - Ateneul societate culturald, a fost
fundat Bucuresti la 28 Ianuarie 1865 recunoscut ca per-

prin legea decretatd sub No. 1112 din
31 Martie 1886.

Art. 2. - Ateneul are ca scop cultura sub toate
formele ei prin toate mijloacele, special : prin
cursuri conferinte publice ; prin ; prin expozi-
tiuni artistice auditiuni muzicale ; prin reprezen-
tatiuni teatrale ; prin intemeere de biblioteci publice, de
lectiuni pinacoteci ; prin acordare de premii pentru
privitoare la scopurile El va intretinea raporturi

similare din din sträindtate.
Art. 3. - Ateneul are patru sectiuni :
a) Sectiunea social-filosoficd,
b) Sectiunea

Sectiunea literard,
d) Sectiunea artisticd.
Art. 4. - Fiecare membru al Ateneului va face

parte dintr'o sectiune. Sub anume forme prevdzute de regu-
lament, el va putea lucra sectiune.

Art. 5. - Ateneul are Palatu-i din Bucuresti o pinaco-
colectiuni artistice, stiintifice archeologice cum

biblioteca Carol Rosetti" care va fi publicului con-
form unui regulament special. Spesele pentru intretinerea
desvoltarea se vor prevedea prin bugetele anuale.

CAPITOLUL II

Membrii

Art. 6. - Pe cei 39 fondatori ai Ateneului, cari au
luat parte la intemeerea lui, altii nu se vor mai considera ca
membri fondatori.
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Art. 7. - Ateneul are membri onorari, activi
respondentL

Adunarea va putea acorda titlul de membru
onorar persoane, care va fi contribuit ori lucrat nu
numai in interesul stiintelor, literilor sau artelor, dar
al nationalitätei al Ateneului

Membri activi sunt :
a) in de 60 ; putin 12

de liecare sectiune.
b) Nerezidenti, tot in de 60.
Membri corespondenti sunt membri Ateneelor filiale

membri din Capitald, de sectiunile respective.
Va putea fi ales membru activ care va fi

tinut in Bucuresti la Ateneu putin disertatiuni publice
bine apreciate ; artist, care va avea merite recunoscute

arta sa ; care se va fi distins prin
literare sau

Art. 8. - un devine vacant inteo sectiune, se va
procede la alegerea unui membru. Candidatii, in prevede-
rile alineatului precedent, vor fi prezentati in de
trei membri ai sectiunei, arátandu-se aämnuntit titlurile
lucrdrile bor.

Membrii sectiunei, ce au luat de prezen-
fäcute, se vor specialä, in care

nu se va putea de vor fi prezenti putin
treimi

Candidatul care va prin scrutin secret, majoritatea
voturilor, va fi recomandatul sectiunei. El va fi supus votului
secret al generale va fi declarat admis va
intruni majoritatea voturilor celor prezenti.

Primirea in Societate a membrului admis se va face
care noul membru va rosti un de

receptiune va un membru vechiu.
vor putea discursul printr'o manifestare artisticd (ex-
pozitie, auditie, etc.) un membru va tine o
cuvantare meritele noului Ateneist.

Art. 9. - Membrii activi sunt datori ia parte la sesiunile
anuale la adunärile generale. Cine va lipsi trei ani conse-
cutivi motivare prealabilä, va fi considerat demisionat, iar

va fi declarat vacant. se aduce la Adu-
närei generale.

Membrii rezidenti sunt obligati parte la
tele sectiunilor respective. Cine va lipsi timp de
luni dela aceste motiv, se va considera demisionat

locul va fi declarat vacant de Adunarea generala. Ei trebue
contribue prin activitatea in al

sesiunilor anuale, la indeplinirea scopului Ateneului
Membrii activi nerezidenti au aceleasi drepturi cei
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rezidenti. Ei pot lua parte la lucrarile sectiunilor respective,
dar nu pot fi in Comitetele centrale.

Membrii activi nerezidenti sunt obligati organizeze
filiale ale Ateneului localitätile prezinte sesiu-
nile anuale darea de a lucrdrilor indeplinite.

Membrii prezenti la diferitele vor primi o
care se va fixa prin bugetul an.

Art. 10. - Ca membri corespondenti se vor putea alege
persoane din care vor putea servi pentru inde-

plinirea scopurilor Ateneului
Art. 11. - Fiecare a Ateneului va

statutele cum va socoti mai potrivit locale,
numai art. 2 din prezentele statute. Pentru ca o aso-

ciatie culturald purta numele de Ateneu va
trebui ca statutele fie aprobate de Adunarea a Ate-
neului din Bucuresti.

La finele an filialele vor trimite Ateneului
din Bucuresti o dare de despre activita-
tea

CAPITOLUL III

Conducerea

Art. 12. - Ateneul se conduce de un comitet care
reprezintd Societatea. Acest comitet este compus din 11

vor fi alesi direct de Adunarea anume:
unul ca Presedinte doi ca vice-presedinti patru ca

ceilalti patru vor fi presedintii celor patru sectiuni, alesi
fiecare de membri respective.

Membrii Comitetului vor fi alesi numai dintre membrii
rezidenti in Capitald. Alegerea celor membri se

face pe timp de 5 ani. Membrii al mandat a expirat
pot fi realesi.

Sedintele Comitetului se sub presidentia Presidentului,
lipsa acestuia sub aceea a unui vice-president, pre-

zenta a putin membri din cei 11 ai comitetului.
ciziunile comitetului privitoare la administrarea bunurilor

sau scopurilor ei culturale se vor lua majoritate.
Nici o nu este n'a putin

patru voturi. Dispozitiunile privitoare la bunurilor
sau la darea unei alte destinatiuni, nu vor putea fi

luate de de Adunarea generald, de cazurile de
care Comitetul de administratiune va putea face

acte de dispozitiuni de bunuri hotárarile aceste
cazuri, vor trebui luate 2 3 de voturi, 8 voturi din
cei 11 membri ai Comitetului de administratie. Pentru gestiu-
nea materiald financiard a comitetul, va numi un
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administrator ; un casier ; un comptabil ; un secretar-bibliote-
; un copist functionari ce va mai gäsi cu cale.
Comitetul se va putin odatá pe ; va

cerceta toate chestiunile la orctinea zilei va lua
cuvenite, care se vor consemna in procese-verbale speciale.

Art. 13. - Comitetul administreazd direct sau prin dele-
gatie, averea toate interesele institutiunei ;
getul anual venituri spese, marginele fondurilor
iegatelor. Acest buget este supus la aprobarea Adunärei gene-
raie, de despre activitatea anualä.

Anui bugetar incepe la la 31
cembrie al an.

In caz când, din e-o imprejurare, bugetul n'a putut fi
votat la timp de Adunarea generala, Comitetul atunci
bugetul anterior.

Art. 14. - De odatä membrii Comitetului, Adunarea
neralá va alege trei censori pe timp de 5 ani. Ei vor lua
parte la toate Comitetului cu vot consultativ. Vor
verifica gestiunea comitetului vor prezenta raportul
Adunärei generale, care va da descArcarea Comitetului. Odatá

acestia se vor alege doi supleanti.
Art. 15. - Fiecare sectiune alege pe termen de trei ani

biroul compus : un President, un vice-president doi
cari vor functiona in conformitate cu regulamentul

special al sectiunei.
Art. 16. - Birourile 4 sectiuni constituesc Comitetul

sub presidentia Presidentului Ateneului. Acesta poate
da delegatiune unuia din cei patru presidenti ai sectiunilor
pentru conducerea lucrärilor.

Art. 17. - Ateneul prima Pate
a fiecárui an, va avea o sesiune la care vor lua parte
toti membrii activi, corespondenti onorari. In aceastä
sesiune pe celelalte lucrári culturale, se vor face recep-

membri. Ea poate dura la 15 zile. La
tul sesiunei se va face adunarea a rnembrilor activi,
care va discuta toate chestiunile administrative la ordinea

ei.
de aceasta, Comitetul sau censorii pot convoca pe

membrii activi Adunarea generalä, ori de ori va fi de
discutat o chestiune importantl, care nu suferä amânare
la anualá obicinuitä. Desbaterile generale
sunt conduse de Ateneului ; lipsä, de vice-

mai ; când ar lipsi vice-presidenti, de
cätre mai dintre membri.

Art. 18. - Atributiunile Adunärei generale sunt urmá-
toarele :

Alegerea din 5 5 ani a Comitetului a Censorilor ;
b) Aprobarea bugetului anual ;
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c) Aprobarea gestiunei pe exercitiul incheiat, darea
de seama prezentatä de censori ;

d) Deciararea vacantelor alegerea de noi membri activi,
onorari corespondenti ;

e) Proclamarea de Presidenti vice-presidenti de onoare ;
f) Indepártarea prin 2 3 din voturi, a membrilor cari se vor

constatat contra Institutiunei sau contra Patriei ;
lovit de vre-o pedeapsä infamantä este eliminat

prin votul Comitetului.
g) Judecarea neintelegerilor ce s'ar ivi

Comitet vre-o sectiune ;
h) Controlul asupra mersului general al Institutiunei,
i) Reformele de adaos la statute regu-

lamente.
Art. 19. - Pentru ca Adunarea lua
valabile va trebui ca, prima convocare fie prezenti

majoritatea membrilor activi *).
La a doua convocare se vor lua cu numär

de membri prezenti. Intre aceste convocäri trebuie
putin opt zile.

Membri Comitetului cari vor lipsi nemotivat dela Adunarea
generalá se vor considera demisionati din Comitet.

CAPITOLUL IV

Fondurile

Art. 20. - Averile provenite din legate se vor administra
conformitate testamentele respective.
Pentru administrarea se va percepe - asupra venituri-
- o de 30% din veniturile brute, care va fi

bugetul anual al Ateneului.
Art. 21. - Compturile de gestiunea fiecärui fond provenit

din legate, se va tine deosebitá comptabilitate.

CAPITOLUL V

Dispozitiuni transitorii

Art. 22. - Pentru organizarea expozitiunilor
pentru acordarea premiilor ; pentru functionarea bibliote-

celor a altor chestiuni se vor regulamente speciale.
Art. 23. - Aceste statute nu se vor putea modifica de cât

in Adunarea generalá, 2 treimi din numärul membrilor
prezenti.

*) Modificare aprobatä de Adunarea in dela 24
1925.

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



ANEXE
I

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



PROCESE-VERBALE

1.

Adunarea dela 15 Februarie 1936. Neintrunindu-
se de membri cerut de statute, s'a amânat
tru ziva de 23 Februarie 1936 orele 11 a. m.

2.

Adunarea dela 23 Februarie 1936 ora 11 a. m.,
pentru votarea bugetului Ateneului Român pe anul 1936.

D-1 Presed. C. expune in generale situatia
financiard a Ateneului, apoi normele care s'a
orientat comitetul pentru intocmirea proectului de buget,
gându-se ca, vederea localului a realizárii

culturale, sä fie márite prevederile la unele articole
de anul trecut, la altele fie micsorate.

Se cuvântul d-lui Gh. spre a da rapor-
tului, ocaziunea facerei proectului de buget.

Domnilor Colegi,

Prezentându-vd proectul de buget pentru anul 1936, Comi-
tetul necesar sä vá dea oarecari lámuriri.

I. - In privinta veniturilor ne-am condus la unele articole,
dupá realizárile din anul trecut ; la altele dupá angajarnentele

la inceputul anului curent ; la cele cu contract nou.
contract. De aceea am pästrat la concerte (1) aproape

suma de anul trecut fondurile Constantinescu Koiciu (11
12) subventia Casei regale (13) sumele de 60.000 20.000

lei 5.000 lei. La Expozitii (2) am márit suma pânä la 180.000
având in vedere s'au sáli depe acum socotind cá
vom avea alte pentru inchirierea despártirilor ce
s'au fácut subsolul Ateneului, cum puteti vedea din
planul de d. arhitect Fonescu. Pentru de cine-
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matograf (4), s'a pus suma de lei 200.000, s'a fixat prin
noul contract mai putin anul trecut, deoarece acum una
din o pentru prelegerile Ate-
neului. Inchirierea vestiarului (6) ne va aduce conform con-
tractului suma de lei 40.000. Am pästrat aproape aceleasi
sume, cum s'au anul trecut la locurile in loji (3),
dura apa dela cinematograf (5), cupoanele efectelor actiu-
nilor (7), dar am märit dobânzile la depozitele in numerar (8)
la 4.000 lei, având acum depusä o mai mare, vom
avea un plus de

In privinta fondului Esarcu, reamintim anul trecut n'am
putut bugetul veniturilor noastre nici o pen-

fondul Esarcu avea o mare provenitä din repara-
tiile ce s'au fäcut irnobilului din Carol, anul 1932.

a fost in acel an din fondurile Ateneului
s'a recuperat in curs de câtiva ani. Acum terminându-se

acea fondului Esarcu se prezintä un total de
260.000 lei, avem drept a trece in bugetul nostru cei
10%, care se la 26.000 lei.

In privinta dela Ministerul de Instructie dela
Casa (singurele institutii de Stat cari ne-au dat
concurs felul acesta cursul ultimilor ani), deoarece anul
trecut au fost reduse greu incasate, nu am avut curajul

trecem mai mult decât 60.000 la Minister (14) numai
50.000 la Casa Scoalelor (15), care e problematicd. In
privinta veniturilor eventuale, deoarece nu s'a nimic

anul trecut, când preväzusem in buget 37.000 lei, deoarece
nu avem nimic perspectivd, am crezut cä e prudent nu
punem decât suma de lei 1.000, nu se va
nimic, sä nu fim stingheriti in socotelile noastre.

In rezumat, totalul veniturilor noastre din anul 1936, se
la 1.802.000 lei.

II. - In privinta cheltuielilor, am urmat aceleasi norme de
Am pästrat sumele anul trecut la controlul

concertelor (2), combustibil (3), (5), servi-
torilor (6), intretinerea mobilierului (8), abonamentul la tele-
fon (9), pensie din fondul Constantinescu (12), asigurarea imo-
bilului (14). La art. Lefurile personalului" (1) am o
reducere importantd inscriind de 495.382 lei cât s'a chel-
tuit anul trecut, numai 447.000 ca urmare vom face reduce-
rile corespunZgoare plata personalului administrativ. La
art. 8 vedeti avem o subdiviziune notatá litera b,
amintim anul trecut, adunarea a aprobat propu-
nerea ca fiecare an punem in buget, pe
suma anual pentru mobilierului, o

care se la fiecare an, cont
special, ca - când se va aduna o suficientd,

putem proceda la inlocuirea a mobilierului din sala
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cea mare, care din anul 1888 care, cu toate repa-
ratiile ce se fac anual, este ajuns stare foarte rea trebue

mai Am deci anul acesta
60.000 lei.

anul trecut nu s'a cheltuit nimic din articolul intitulat
Serbdri Participdri" (11) am socotit e bine prevedem
tot 5.000 lei, s'ar putea ca Institutia fie
chematä undeva in provincie ocaziune va fi nevoie de
a se pläti deplasdrile rnembrilor ce eventual s'ar delega.

La art. Burse din fondul Constantinescu" (13) vedeti
suma este Explicatia este aceasta : prin transactiunea
ce am fäcut in urma procesului cu def. Constan-
tinescu s'a stabilit vom da burse anuale. Anul trecut
ni s'a recomandat numai un student dela Medicinä, anul acesta
trebue continudm bursa lui una unui student dela
o Facultate, ori dela Academia de cum se va

de comitet.
S'a märit asemenea suma pentru Universitatea

(15) in anul 1935 s'au cursuri numai
in lunile Ianuarie-Aprilie, pentru 1936 intentiondm
avem o serie Noembrie-Decembrie.

La art. Biblioteca" (16) se vede o urcare de vreo 40.000 lei
pentru cä, vom deschide biblioteca pentru public, va fi

nevoie de un plus de personal. Va trebui de aseme-
nea ne a abonamentul la reviste sträine,
care a fost intrerupt.

Am fost nevoiti asemenea a suma la Im-
primate (10). Cea mai mare parte din suma ce se prevede
anual sub acest titlu se cheltueste tipärirea anuarului.
Acum, mai multi membri ne-au cerut ca tipärim in extrase
conferintele spre a se mai mult in public. S'a mai
emis chiar párerea ca sä nu tipärire
la epoca in care apare anuarul, s'o facem cursul anului pe

ce se tin conferinte. ca adunarea
discute pronunte asupra acestor propuneri. Noi pentru

eventualitate am trecut buget la acest articol suma de
80.000 lei.

Pentru lumina electricd, (4) am preväzut suma de 150.000
lei, din care putem ceeace ne-a mai
1935. Cu aceastá ocazie, vä aducem la
Municipiului Bucuresti a binevoit a ne face reducere din dato-
ria 1934-1935, care era mult mai mare ne-a dat a ne

aproape la curent plata. Pentru aceastá
Comitetul s'a gräbit a aduce multumirile sale d-lui Primar
General.

Pentru salonul Ateneului, (17) nu am trecut nici o
deoarece vom putea lua din excedentul fondului Esarcu,
prin testamentul ilustrului donator se prevede obligatia de a
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incuraja artele pe socotim functionarea Salo-
nului este unul din mijloacele cele mai bune, pentru a
aduce la indeplinire dorinta testatorului.

Pentru imobilului a trebuit punem o
mai mare decât cea de anul trecut, d. arhitect care
supraveghiazd starea lui ne-a comunicat sunt nevoi foarte
urgente de mai mari reparatiuni. Desi suma de d-sa
este mult mai mare, nu am putut trece deck 200.000 (art. 7 a),
rämânând ca facem anul acesta ce este mai urgent

pentru anul viitor ce va putea mai astepte. Am
socotit asemenea indemnizatia de transport a d-lui arhitect
(art. 7 b.) se cuvine a fi märitá am un plus de
10.000, total 25.000 lei.

In rezumat, totalul veniturilor se la 1.802.000 ;

totalul cheltuelilor la 1.795.900, un excedent de 6100 lei.

Deschizându-se discutiunea asupra proiectului de
buget, au luat cuvântul domni membri :

N. N. eanu aduce multumiri comitetului spe-
cial d-lui St. C. Joan pentru marele interes devotament pus
in activitatea culturald administrarea acestei institutiuni.

cum s'au la salariile
lui, pentru a se vedea economia rezultatá din aceste

nu s'ar putea obtine din parte.
Djuvara cere asupra cheltuelilor

pentru Bibliotecd asupra administrdrii fondului C.
in ce priveste reducerea de salarii, crede scum-

pirea vietii, nu se mai aceste
D-1 Gh. C. Dragu Comitetului de a se

avea in vedere de pentru satisfacerea
voilor culturale ale Ateneului pentru intretinerea localului

a mobilierului, care sacrificii tot mai mari. La redu-
cerea salariilor personalului, Comitetul a ajuns numai

chibzuintä, nemaiputându-se admite ca personalul
peste 40% din toate veniturile bugetare.

D-1 Gh. este totul de acord
Dragu. Aduce elogii Comitetului pentru activitatea sa.

Gh. D. Comitetului de modul cum
conduce Ateneul, a activitate culturalä este foarte

a se mai mult pe la autoritki institutii pen-
tru subventiuni, care sä acopere toate nevoile institutiuni, spre
a nu fi a face prea mari la personal.

D-1 Gr. L. Trancu-Ia$ aduce elogii Comitetului pentru
munca ce depune, incununatä de rezultate atât de frumoase.

regretul Ateneul este in situatie de a
face la salarii crede toti reducerile ca o
necesitate a financiare grele a Ateneului.

C. cá proiectul de buget s'a
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multä greutate numai cercetarea a
articol s'a la reducerile fdcute, care trebuesc a fi
mise, ca se echilibra acest buget. Cere

increderea in munca chibzuinta Comitetului,
votând bugetul modificare.

I. Simionescu Drag. Hurmuzescu laude
Comitetului pentru interesul devotamentul pus pentru bunul
mers al Ateneului cer lämuriri asupra la capitolul
salariilor.

C. Kiritescu expune normele intocmirii bugetului pen-
tru a face fatä cerintelor imperioase ale Ateneului, in special
pentru localului a mobilierului, cari
cheltuieli importante. S'au sau la unele
capitole, dictate de aceste nevoi. Reducerile de salariu la per-
sonal s'au fäcut numai acolo unde s'a socotit cä pot fi suportate.
Cere a se vota bugetul a fost prezintat de Comitet.

N. N. Mircea Djuvara iau angajamentul
a la câteva mari institutii, spre a obtine subventii pen-
tru Ateneu ca toti domnii membri sä astf el de
demersuri, acest scop, ori de câte ori vor avea ocazie.

C. multumeste in numele Comitetului
al d-sale personal pentru elogiile aduse adunarea

pe viitor Comitetul va pune
teres pentru bunul mers al acestei importante institutiuni.
Rdspunzând diferitelor cuvântäri ce s'au
aceste au fost impuse Comitetului de nevoia
echilibrdrii bugetului cât $ de consideratiunea cheltuielile
pentru personal, de veniturile atât de modeste ale Ate-
neului, nu mai puteau fi mentinute la o cifrá atât de
Chiar dacá prin ajutoare sau subventiuni ce diferite
sau institutiuni ar binevoi acorde, veniturile Ateneului ar
mai creste cursul anului, Comitetul nici caz nu va
mai majora cheltuelile pentru personal, ci va acele
sume, venite plus, pentru reparatiunea loca-
lului, pentru Bibliotecd, pentru alte nevoi materiale
culturale.

In C. loan, adunarea binevoaiscd
a da aprobarea sa proiectului de buget, de Comitet.

Adunarea, unanimitate de voturi, voteazá proiectul de
buget nicio modificare.

3.

Adunarea dela 14 Maiu 1936 orele 5 p. m. Nein-
trunindu-se numärul de membri cerut de statute, se

pentru ziva de 21 Maiu 1936 ora 11 a. m.
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4.

Adunarea din ziva de 21 Maiu 1936 orele
11 a. m.

: d-1 Dr. C. Angelescu, Presedintele Ateneului.
Ordinea de : 1. Darea de a Comitetului Ateneu-

lui pe 1935 ; 2. Raportul censorilor descdrcarea Comitetului
de gestiunea sa pe 1935 ; 3. Alegere de noi membri.

Presedinte Dr. C. Angelescu, deschizand aduce
multumiri d-lui C. loan Comitetului pentru interesul pus

conducerea Ateneului, d-sa ocupandu-se mai putin de Ate-
neul din tot timpul este luat pentru condu-
cerea departamentului Instructiunii Publice. cuvinte

memoria ateneistilor G. Lacour-Gayet, mare
scriitor francez, membru de onoare al Ateneuiui din 1919, I.
Peretz, fost distins profesor universitar, Th. Alesseanu, fost
profesor apoi administrator al Casei $coalelor, C. Nottara,
mare artist dramatic, Anastase Simu Trandafir Djuvara, toti
fosti distinsi membri activi ai Ateneului, decedati cursul
anului 1935. A. Simu Trandafir Djuvara au donatiuni
Ateneului.

Adamescu citeste darea de a activitätii Ate-
neului pe 1935, apoi lámureste chestiunea publicatiilor Ateneu-
lui. Mentioneazd de ani, Anuarul Ateneului a

mod regulat, cuprinzand de publicarea
sau rezumat a conferintelor cursurilor la

Ateneu. Potrivit Comitetului, anul acesta s'au scos o
serie de conferinte brosuri separate sub denumirea Biblio-
teca Ateneului cu scopul ca aceste conferinte fie

in public mai ales ocazia
premiilor pentru elevi. o discutiune la care au par-
ticipat Dr. C. Angelescu, C. loan, Adamescu, I.
Petrovici, P. Antonescu, Gr. Antipa, Radu D. Rosetti, se

ca pe viitor darea de a a Ate-
neului sä apará sub forma de Anuar - casi acum
conferintele ce se vor scoate separat, se publice imediat

tinerea publicandu-se Anuar numai un rezumat
Alegerea conferintelor ce a se publica bro-

suri separate, se va face de sectiuni de comun acord cu Comi-
tetul. Aceasta se impune mai ales acum, trebuie se

la indeplinire legatului Trandafir Djuvara,
pentru care biroul Ateneului a decis intocmirea unui regula-
ment special. In ceeace priveste activitatea sectiunilor,
C. G. D. Gr. Antipa au scos relief impor-
tanta intrunirii regulate a sectiunilor.

Se stabileste ca publicatiile separate primul
conferintele caracter de popularizare, cari pot fi

citite mai mult public. Se
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propunerea d-lui arhitect P. Antonescu, chestiunea scoaterei
unui album Ateneului lucrárile mai importante dela
pozitiile noastre, se studieze chestiune de

Comitet, ce priveste mijloacelor necesare.
D-1 Preqedinte de prezent

Casa Scoalelor, nedispunând de fonduri, nu poate dea
concursul ce d-sa proiectase pentru scoaterea
publicatiilor Ateneului. Asigurá totusi in calitatea d-sale
de Ministru al Instructiei, va da Ateneului tot concursul
material ca in prezent.

D-1 G. D. propune constituirea unei comisiuni spe-
ciale pentru gäsirea mijloacelor de veniturilor Ate-
neului. Crede altele s'ar putea crea venituri,
du-se donatiuni subventii dela Institutiuni persoane
gate.

D-1 Presedinte regretul cä timpurile prezente
nu se mai fac donatiuni. Adunarea desemneazá comisiunea

din : G. D. Gr. Antipa N.
Petala, care, luând un reprezentant al biroului,
persoana d-lui vice-presedinte C. Joan, dea curs
acestui deziderat.

D-1 Dr. C. Bacaloglu, citeste raportul censorilor. Adunarea
descärcare Comitetului de gestiunea sa pe 1935.

Presedinte procesele verbale ale sectiunilor
social-filosoficä pentru alegere de noi membri.

Adunarea de aceste propuneri
tatea membrilor prezenti alege membri activi sectiunea
social-filosoficá pe C. Xeni, Andrei Corteanu Radu
Mandrea ; asemenea in pe d-1 Vice-Amiral
Ion Bálánescu.

Nemai nimic la ordinea zilei, Presedinte ridicá
la ora invitând pe toti membrii prezenti vizi-

teze partea din Marea

5.

PROCES-VERBAL
18 Decembrie 1936

Subsemnatii membri desemnati de Comitetul
Sectiunea ce ne-am in douä

rânduri spre a decerne premiul instituit de d-1 Prof. Dr. C.
luând cercetare continutul valoarea

respectivá a lucrdrilor prezentate, am decis a se repartiza pre-
miul modul :

1. Lei 3000 (trei mii) d-nei dr. Elena LAzárescu-Bacaloglu,
pentru teza sa din 1935 titlul : Contributiuni la studiul
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septicemiilor din cursul scarlatinei ulceronecroticä
ulcerogangrenoasä" ;

2. Lei 3000 (trei mii) d-lui dr. C. Econornu, pentru teza sa
titlul : Distributiunea spirochetilor cazurile de paralizie

generale ;
3. Lei 1000 (una mie) d-lui dr. I. Tänäsescu, pentru lu-

crarea : Limphogranulomatoza maligna".

(ss) Prof. Dr. G. Marinescu
C. Bacaloglu

(ss) C.
(ss) ,, ., M. Manicatide
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1.

CUVANTAREA D-LUI CONST. KIRITESCU

la Jubileul de 75 de ani al Astrei la Blaj
20 Sept. 1936

Ateneul una din cele mai vechi institutii de
din Vechiul Regat al Romaniei, aproape contimporan cu Astra,
s'a simtit deosebit de onorat de invitatia ce i s'a ca fie
reprezentat la istorica serbare de prin vocea.
delegatului multumiri pentru aceastä delicatä atentiune.

Ca Astra, noi nu in vederea produc-
tiei de creatiune, o folosim ca o de lu-

spirituald, intemeind activitatea pe
postulatul fundamental al ideii nationale acest
teren ne de Astra, cea mai situatie de
a-i pretui nobila stradanie de a-i admiratia cea
mai cerintelor vremii conditiilor de mediu
deosebite, activitatea celor asociatii s'a manifestat cu
caracterele specifice. Aceea a Ateneului a
turii un artei un altar vrednic de cultul
sului, publicului o o ale trepte au
fost urcate de elita inteligentii culturii romane.

Activitatea Astrei a in adâncurile unui popor
care a strecurat lumina constiintei de

neam, i-a sporit organizat puterile sufletesti le-a pus in
slujba unui ideal.

Multumita muncii neobosite a misionarilor Astrei, lupta
nationala a neamului a sprijinul unor mase
populare luminate entuziaste, constiente de dreptatea cauzei
pe care o si de telurile spre cari se indreptau.

Aláturarea acestor nume este pilduitoare pentru rolul
important pe are initiativa in ridicarea
a poporului.

Chiar atunci Statul politic este reprezentantul natural
al unei natiuni, el totusi nu poate concentra lui toate
instrumentele de luminare a maselor, nu poate tine

www.dacoromanica.ro



tuturor actiunilor de Câmpul special de actiune al Sta-
tului este, discutie, organizatä. Extensiunea

este mai opera asociatiilor private, näscute din
sentimentul de solidaritate al celor putini alesi de sus
masa celor multi de jos, cdläuzite de unui ideal de

propäsire. Rolul Statului cultural pe acest
teren este observe, sä ajute.

Cu atât mai mult se impune incurajarea initiativei private,
cât adevdrata stare de a unui popor nu se

institutiilor oficiale, adeseori anemice, o
artificiald umbra paragrafelor bugetare, ci vieata

ce spontan din excedentul energiei cerebrale, din vointa
de a cunoaste, de a afla, din dorinta de impulsul spre
actiune al marilor mase. Ea e independentá de conjunctura

e timp, doar aspectul
porunca vremurilor. timpul opresiunii politice

dinainte de Unire, Astra trebuia lumineze asupra dreptu-
rilor lui un popor fatä de care statul era vitreg, rolul

nu e mai putin mare, când trebue conjuge sfortdrile
cu ale statului legal, pentru a completa pe atâtea

educatia poporului, pe drumurile spre
bândirea bunei materiale, spre util frumos, dea
pârghiile trebuincioase actiunilor de solidaritate nationalä,

sufletului spre a le pune constient cu
slujba patriei.

ce activitatea de
a Astrei! Noi, cärturarii dela orase, ne capul admi-
ratie in fata acestei munci, discretie sub
anonimat, care pe adâncurile multimii mij-
loace sublime simplitatea Lumina pe care
o poporului, acele cdrticele, cu dragoste de ade-
vár, cu simtire, cu cuget curat respect pentru sufle-
tul omenesc, rdspândite zeci de mii de exemplare orasele

satele Ardealului, sunt o sufleteascd sánátoasd sub-
stantiald, mai pretioasá mai de cinstire de

acea productiune de pängárire a sufletului tine-
care subt pretextul unui estetism rafinat ascunde preocu-

pári mercantile reprezintá un aspect decadent al scrisului
de Cultura inobileazd nu vulga-

gândirea, se adreseazd la ce este mai ales
spiritului, nu la ce e mai josnic slábiciunile trupului.

Ateneul va curând intelectualitatea tárii
la o strálucitá a culturii românesti: inaugurarea ace-
ui grandios monument de care este Marea a Istoriei

Nationale. Visul de aur al generatiei care a ridicat Palatul märet,
a devenit o realitate. Desfäsurarea a fazelor Istoriei
rnânilor va sufletelor noastre miscate epopeea neamului,

de episoade sumbre luminoase : epoci de primej-
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die, trebuia fierul in apere vatra
hotarul, tablouri de reculegere sufleteascä, când
teascul tipografic luau locul arcului, tunului.

final, este pe tráieste generatia de : apo-
teoza culturii. Ecoul celor din bubuituri de tun din

mare abia s'a stins la orizont negri
se iarási amenintátori pe cer. Dar pe treptele

edificiului minunat prin unirea tärilor române,
chegat cu Voevodul Tárii in Cartea
Neamului o de la cele de un
Voevod, de un Brâncoveanu de alti mari indrumätori de cul-

De subt cupola Ateneului aduc aci viziunea aces-
tui tablou de eroism, de de o fac ofrandá
Asociatiei Transilvane cu prilejul práznuirii a trei de
veac de ii cer ca s'o depunem
dinaintea treptelor tronului Voastre, Sire, ca prinos
al Asociatiilor de Aceluia care
ele vád pe strälucitul pretuitor, indrumátor protector.
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2.

DISCURSUL D-LUI C.

Vice-Presedintele Ateneului
Rostit la lui Iuliu Valaori

Intristatd Adunare,
Membrii Ateneului mi-au dat dureroasa

de a spune, din partea acestui de un ultim
de adio iubitului valorosului coleg Iuliu Valaori,

sedintele Sectiunei noastre literare.
Foarte greu de indeplinit pentru mine este aceastä

cinare, anevoie voiu putea sä-rni retin lacrimile
ale unui prea distins stimat coleg,

de care o veche prietenie, cu care am lucrat
zeci de ani dearandul, fie administratia

a timpul ministeriatelor lui Spiru
Haret, Ion Duca Dr. Angelescu, fie la Revista Genera a

fie in Parlament, fie Comitetul Ateneului

Intotdeauna, i-am adrnirat puterea lui neintrecutá
de priceperea, cel mai cald

patriotism, idealismul entuziast mai presus de toate o
tate de suflet, cum numai arareori se in
lume de amar de durere.

De se poate afirma, nu numai n'a fácut niciodatä
vreun cuiva, dar nici ar fi jignit de putin
pe cineva.

Moartea cea nemiloasd l-a de
smulgandu-1 näprasnic dela afectiunea familiei, a nume-

amici a studentilor, marea lui familie.
Cu un giulgiu de ghiatá ea a corpul lui cel viguros,

mintea lui cea ascutitä pátrunzdtoare, ochii lui cei sclipitori,
lui cea duioasä a rupt brusc firul bogatei variatei

sale culturale.
studii strälucite ce a fácut la Facultatea de

tere din Bucuresti le-a continuat apoi la Paris la Berlin,
Iuliu Valaori a a cinstit catedra sa, afirmandu-se
prin mdestritele sale prelegeri prin valoroasele sale publica-
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ca un eminent profesor, profund al filologiei
comparate greco-latine. Convins de marea importantä a stu-
diilor clasice, el a fost mai aprig al acestor
studii, ori de ori se discutau programele
nostru secundar.

El era dintre acei mari prof esori ai generatiunei vechi pen-
tru care coala era un lucru un templu, iar
slujitorul templului - profesorul - un apostol entusiast
fanatic, muncitor neobosit pentru a da scumpei sale
teni bine pentru cariera luminati la minte
sufletiti de cea mai iubire de patrie.

Rar s'a putut un mai devotat datoriei, al
era, de seara El nu avea va-
nu ceeace este ora de o zi de repaus sau

De câte ori nu 1-am väzut eu, cabinetul
de lucru dela Minister, seara

inconjurat de zeci de persoane cari asteptau
Valaori n'a umblat situatiuni onoruri nici n'a

invidiat pe ale altora. In zelul de a-si indeplini complet
datoria de a munci din räsputeri, modest desinteresat, el
nici nu se la aceste situatiuni onoruri, care

astäzi oportunisti arivisti, dobândind numai
prin merite recunoscute toate galoanele culminand func-
tiunea de Subsecretar de Stat la Ministerul Culturii Nationale,
pe care el a servit-o devotament o intreagâ.

De aceea, putem afirma el a cinstit ultima demnitate ce
i s'a conferit nu demnitatea speriat pe Valaori
era dintre putinii demnitari ai Statului, pentru care
lumea nu se mirá au o situatiune dar se
mirá au dobandit-o prea

La Ateneu, a desfäsurat deasemenea o activitate foarte vie.
lui patriotice dela 24 Ianuarie, Ziva Unirii celei

care a Unirea cea Mare, de Dumi-
seara prelegerile sale dela Universitatea noastrá, erau

prilejuri scumpe marelui suflet de a pe
tasii nostri de a da indrumäri tineretului.

activitate de de folositoare societätii,
cäreia a pe Profesorul IULIU

LAORI printre luptätorii cei mai distinsi pe cultural
al noastre. El a dat cea mai intrebuintare talantu-

: nici nu ascuns, nici nu aruncat pe ori pe
sterp, pus fertil de aceia a un

rod abundent.
Membrii Ateneului cuprinsi de cea mai

durere, cea de pe salutare
ale scumpului nepretuitului nostru coleg IULIU VALAORI.

fie usoarä amintirea !

2
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CONSTANTIN ESARCTJ

Conferintá de cornemorare de d. C. Prodan
seara de 29 Noembrie 1936.

Comitetul Ateneului a comemoreze pe
Constantin Esarcu cu ocaziunea implinirii a de ani dela
nasterea lui. de ani se 1936 nu
in 1935, cum 1-au comemorat toate gazetele - cari
voiau ie de Ateneul pentru uitare -
Esarcu s'a la 5 Noembrie 1936. Comitetul n'ar fi putut

uite sá recunoascä, ceea ce dato-
lui Esarcu, totul, tie vieata lui Esarcu este

in mod impletitä cu vieata Ateneului, a vorbi despre
Esarcu este a vorbi despre Ateneu, cum a vorbi despre
Ateneu este a vorbi despre Esarcu.

El era de o cu un alt ateneist : Constantin Boerescu
de mai importanp pentru institutiunea dar
despre care trebue pomenim numai a
fost prietenul de o viatá a lui Esarcu, prie-
ten din la moarte.

Intre ei, de legátura prieteniei, care nu s'a des-
mintit nici moarte, cáci lui Boerescu a Esarcu
misiunea de a-i aduce la indeplinire ultima lui pri-
vire la averea, pe care o läsa Ateneului - mai aveau ceva in
comun, admiratiunea pentru acela, care a fost una
dintre cele mai frumoase podoabe ale vietei noastre publice
din perioada de renastere a românesti, vreau vorbesc
de Vasile Boerescu, fratele mai mare al lui Constantin care
va avea cea mai mare inrâurire asupra arnândurora, cum
se va vedea din cele ce

Cineva, care se gândea valoarea unui se
ce filele unei cárti, spunea, la cuvintele

de admiratie, ce le rosteam despre Esarcu : Ei ! Ce a rämas
dela Aceluia, altora, cari gândesc ca el, le voiu

räspunde mai prin ceea ce a lucrat Esarcu, ca scris
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dar le voiu mai spune, peste indivizii produca-
tori de culturale sau economice sunt grupärile sociale,
cari ele pot produce mai mult mai bine indivizii
izolati ; din conlucrarea indivizilor grup poate rezulte
o mentalitate acest mod de a lucra prezintä un pro-
gres de starea de izolare a indivizilor ; forta, care este

stare la individualitätile pentru munca
este o de care trebue tinut cáci ea

aduce o mai inaintatá de civilizatie.
Aceasta este valoarea lui Constantin Esarcu. El a fost

centru de atractiune cultura El a fost centru de
atractie, nu numai pentru o societate ci

pentru o serie de institutiuni culturale, cari au im-
toate manifestatiunile acest

sens personalitatea lui proportii mai mari a unui pro-
de materie culturala, ci proportiile unui creator de

mentalitate noul
Dar ca sä se invedereze caracterizare a lui Esarcu,

e bine personalitatea lui dela
Esarcu s'a la 1836 Bucuresti, lui, Doc-

torul Esarcu, se stramutase dinainte de 1821, din Moldova,
din Bacdului, capitala Bucuresti a celuilalt prin-
cipat, unde se casátorise mai cu o munteanca.
nume pärea a fi grec, Exarchestii se dintr'o
de egumen grec adus administreze averea unei manástiri
inchinatä locurilor sfinte. era trei sferturi

nu in intregime. lui era
Exarcu cu o ; iar mama lui era din-
tr'o familie cu Costinestii, Arionii, Buestii,

etc. Mi s'a spus de o din familia lui,
moartea D-rului Esarcu ar fi fost adoptat de atre Graful Carol
Rosetti, lucru, ce e greu de crezut, ar fi trebuit
poarte numele de Rosetti de al lui, suficient este
stim a fost primit neasa grafului ca un fiu de adoptiune.

a fost de a fost dat la Institutul
lui Monti, de acolo la Sft. unde a pe
Boerescu de care se va lega cu o prietenie indisolubila.
doi studiosi, aveau ochilor exemplul lui Vasile Boe-
rescu, care lásase urme strälucitoare in acum strá-
lucea la Paris ca student la drept ca autor al unui studiu :
Les Principautées Dannubiennes aprés le de Paris",
studiu, ce avea aibá cea mai mare asupra
destinelor acestei asupra carierei lui de indrumátor
al politicei noastre externe timp de 20 de ani. Cel care va

asupra directiunei, ce o va lua Esarcu, a fost profesorul
de naturale : Iuliu Baras, care pe atunci scotea

o Natura". Boerescu avea mai degrabá aplecare lite-
liceu a publicat un roman Aldo Aminta"
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pe dedica fratelui Vasile, care el debutase

La iesirea din liceu, pe când erau in clasa VIII au
adresat amândoi (la 12 Martie 1855) o protestare la departa-
mentul scoalelor contra cerintei ca stipendistii fie baca-
laureati. Se vede protestul a fost seamk cáci
amândoi pleacä la Paris pentru studii. Esarcu, ca se inscrie
dupá preferintele lui la Naturale ; Boerescu la drept.
Boerescu a pas cu pas pe urmele fratelui ; a fácut
el un studiu Les Principautées devant le Congrés de Paris",
cu mai putin rásunet decât cartea fratelui care servise
congresistilor pentru a cunoaste starea principatelor.

Esarcu licenta Naturale la 20 Noernbrie
1859 ar fi putut se dupá cum prie-

säu; dar o imprejurare de ordin sentimental a fäcut
mai continue a sta la Paris. Aici avea de camarad pe un tânär
englez Wild-Hulseberg, nepotul unui lord : Sir Thomas Ga-
briel. avea o : Elisa, care-si fácea studiile
pension din Versailles. In vizitele pe cari fratele fácea
rorii sale era deseori acompaniat de prietenul Esarcu. Cum
este firea lucrurilor Esarcu s'a de englezä,

ar fi vrut s'o ceará in Familia Elisei
s'a opus. Ca uite a fost trimes

de studiu prin Muzeele Italiei. In aceastä cáldtorie a
un jurnal, care astázi nu mai

Intors la Paris s'a la ca facá cariera
a studiile. Sentimentele lui nu se

stinseserk ba dimpotrivä s'au aprins din nou la vederea ace-
pe care nu o putea uita. Cum sentimentele lui erau

au se contra vointei familiei.
Fata a fost retrasá din la Londra.
colele, cari se ridicau calea dragostei erau de naturá

le mai mult din zilele anului
urmätor - 1861 - se duce la Londra fug

unde cäsätoriile se pot efectua numai consimtä-
mântul fárá nicio altá se cdsätoresc. Fami-
lia a pedepsit cu excluderea din ei a fetei recalcitrante,
care totusi n'a voit sä-si urmeze sotul a la Gretna-Green - la
Paris. Esarcu era obligat timpul studii
sotie, fácând dese drumuri Paris Londra. Acesta a fost
singurul secret, pe care pästrat de prietenul
rescu, care de era destul de ocupat luerärile ce
blica. Esarcu se izolase de prietenul fácea
tate drumul Paris-Londra, Londra-Paris. La 1862 i se naste
un fiu, care a purtat numele de Constantin. Aceastä
jurare párea, legáturile dintre ei mintea
credeau sunt pentru vesnicie ; dar omenesti sunt
de duratä vesnicia nu a durat deck 2 ani, cäci
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fiul a din un an la 1863, de meningitä.
Deceptia lui Esarcu a fost ceea ce credea clädit pen-
tru totdeauna, s'a näruit dintr'odatd. Se vede atribuia oare-
cari vini sotiei sale, de vizitele lui s'au
din ce ce, nu a mai fost de fata la nasterea celui de
al doilea copil : o care a purtat numele de Elisa de
care nu a mai nimic. lui a fost de
familia ei, cu conditiunea de a nu mai Londra. Cu
copilul ei portretul aceluia, pe care nu 1-a uitat niciodatd,
a plecat Elvetia, unde a stat pâna la vârsta care la copii
se Fata o avea pe cea muzicald, de aceea
mama fata au plecat Italia pentru a o cultiva.

Esarcu la Paris continuat cursurile de s'a
afundat in studiu ; a urrnat cursurile libere de
nistrul V. Duruy in amfiteatrul de cari 1-au
f cât ar fi de potrivite pentru tara lui atât de

ca ; a urmat cursurile lui Aug. Comte, filoso-
ful pozitivismului atunci culmea sale la 27
Mai 1864 doctoratul in cu o : Véritable
théorie des mouvements et des bruits du coeur".

La August-Septemvrie 1864 se gândul
de a se dedica de a indeplini cele ce
cunoscuse la Paris : cursurile libere pentru popor. al depar-
tamentului Instructiunei era Nic. Kretulescu, care avea ca di-
rector pe V. Al. Urechia, transferat de Kogálniceanu dela Iasi
la Bucuresti. Lor le expune gândurile lui asupra instructiunei

educatiunei, cari dela au fost cele mai largi pentru ca
toate clasele societátei toate categoriile de

Lor le care poate fi rolul initiativei private
de poporului, pe care n-o putea cuprinde
public la inceputurile lui. Este ascultat

Solicit5 a face un curs de fiziologie la de
este numit la 5 Octombrie 1864 profesor onorific, retri-
butiune, dorinta exprimatá de La anului

cursul lui de Introducere Stiintele Naturale. Infiin-
o societate de zoologie, care ca

organ al acestei societäti face revista Natura", pe
care o scosese la 1856. Timp de 1 an, dela 1
1865 1 1866, revista a apärut n'a fost
numár, care nu contie unul sau articole puse sub
rubrica Instructiune, Educatiune" - marota lui - scrise
de el.

Tot Natura", chestiunea Lecturilor
cu care venise dela Paris. Ideea fusese de Ure-

chia, care din 1860 - deci Junimei -
la Iasi ceva Acum ideea se punea pe baze
mai largi a 12 tineri, aceste des-
chid la 28 1865. Prima e - evident, -
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de Esarcu, care vorbeste de Natura rapor turile ei" apoi
altele tot din domeniul tiintelor urmeazä.

Succesul acestor lecturi publice a fost Ele au
fost urmärite de cea mai in special de Doam-
nele din Societate. De aceea acesti 12 tineri, sau mai bine zis
Esarcu cu Urechia s'au gândit o Societate, care
ar avea de scop : 1) De a cunostintele membrilor ei
prin lecturi, discutii investigatii ; 2) De a propaga aceste

prin brosuri, publicatli periodice, lecturi publice,
etc. pentru a aduce la indeplinire desvoltarea sentimentului
national concursul femeilor române a da ajutor la
ratia Aceastä societate, i s'au dat numele
statutele infiintatä de la de
neul a luat in ziva de 31 Octombrie 1865, cu 3

alegând ca presedinte pe Aurelian vice-presedinti :
Urechia, Esarcu.

Tot zi Societatea de Zoologie s'a transformat
Societate de Naturale, care l-a ales pe Esarcu de pre-
zident. Dealtfel este prima ultima când a fi
in fruntea unei totdeauna - cu modestie - a
primit locul al doilea, de unde conducea. Conducea, nu
pentrucä avea el firea autoritard de comandà, dar, pen-
trucä avea cea mai a lucrurilor, pe care

o prezinte mod seducdtor. Avea, ceea ce se tact.
Dealtfel lui exterioard träda aceastä Era

cu o figurä de o mustatá peste care
se resfira o expresie Maniere de o urbanitate perfectd,
cari dovedeau o educatiune aristocratidi.

Ateneul s'a putut desvolta, aceasta o numai
lui Esarcu, care cu stäruintä se pretutindeni. El era la
lucrárile intime ale sectiilor, el la publice, totdeauna
gata de a pe unul, care fäcea defectiune. El a venit
ideea conferintelor contradictorii, cari s'au câtva timp.
El a luat initiativa unei Reviste a Ateneului, care a apärut timp
de 3 ani. El a adus la Ateneu - contra statutelor, care
prevedea, Societatea este numai pentru tineri - pe cei mai

ca graful Rosetti, Eliade, N. Kretulescu, pe cari i-a
ales prezidenti.

Ateneul a putut la noi, tot lui Esarcu
o pentrucá, de ori era amenintat de disparitie
el s'a &sit totdeauna acolo, ca scoatá la liman. Momentul
cel mai critic pentru Societate a fost, când Esarcu si-a dat
demisiunea. Aceasta s'a petrecut la 1869, când altii
fapte, cari i se puneau lui Norocul a fost lucrurile
s'au a revenit asupra demisiei sale.

acum, dacá lucra desinteresat, el nu vea
o situatiune ; de aceea prietenul lui C. Boerescu,
care era deja profesor universitar, advocat-efor deputat
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adunare, 1-a recomandat fratelui Vasile Boerescu, care era
atunci Vice-Prezident al Consiliului de Stat, organismul
care guverna Domnitorul Cuza. El ii un de Auditor
la consiliu (5 Martie 1865), unde avea acelasi
post pe Petre Carp. Noua profesiune nu-i cáci simtea
in el chemarea profesoratului. De data aceasta este numit pro-
fesor definitiv de Naturale la de va

la 1873.
Tot atunci (August 1865) este numit membru Consiliul

general al institutiune ca reprezentant
al superior. Aici, Consiliu, s'a ca un
element indispensabil. Cum prima chestiune, care se punea
care s'a discutat vreme, a fost aceea a programelor, el a
fost ales raportor pentru toate categoriile de

chipul acesta a putut influenteze
de Stat, nu a putut realiza, ceea ce socotea el de cea mai mare

: pentru popor anume pentru ne-
gustori, meseriasi

S'a gândit tot la initiativa Tot Urechia
ateneisti - casele lui din Str. Pensionatului No. 10 -

s'au pus bazele unei Societdti ai Amicilor Instructiunei" (Au-
gust 1866). societátei era deocamdatä
pentru adulti. Organizarea societátei era conceputd larg
ramificatiuni tara. Când sucursalele provinciale au
luat erau vreo 20 la atunci societatea primitivá
s'a transformat societate pentru Poporului
mân (25 Martie 1867). la societate n-a fost decât
vice-presedinte, toate acestea el a fost animatorul ei timp
de 6 ani dela 1867-1873. de adulti au fost

: 5 la cele 5 ale orasului. El s'a
ocupat special de de culoarea de rosu. El Universi-
tarul se intitula Esarcu.

Când acest a fost bine pus functiune, s'a
la pentru nu-i putea

cuprinde direct, de s'a gândit mod indirect
influenteze, prin cari se vor duce la fata
Pentru acestia a infiintat care a deschis-o la
Noembrie 1867. Aceastá institutiune mâini bune

luatá de Stat acum ca in
trecut elementele necesare culturalizárei satelor.

La 1869 a mai infiintat cursuri profesionale pentru comer-
cianti meseriasi, special pentru constructori, dulgheri,
tabaci, tipografi, etc. Un prospect anunta alte cursuri
nevoe.

Pentru nevoile acestei societdti a infiintat o
1870 pe care tot el a condus-o timp de 3 ani care a
blicat un important studiu asupra sistemelor de educatiune
la diferitele popoare.
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Din impulsiunea datä prof esional s'a ndscut
o altä societate Concordia" care a fäcut primele expozitiuni
industriale la noi in

dar, Ateneul Societatea pentru
poporului sunt cele 2 fete ale aceleiasi idei,
mintea lui Esarcu, ca de mintea lui
Urechia, ca de oficialitate.

La Ateneu creatiunile lui nu se terminaserä. Ca
sufletele de sub puterea materalismului epocei, a dat

Poeziei Muzicei Seratele literare muzicale pe cari
le-a in 1867. Rostul era ca sä indrepte atentia con-
timporanilor säi nobilele ale idealului estetic.

aceste serate veneau intâmpinarea publi-
cului, a sä le permanentizeze. A cu
concursul Doamnelor din lumea bunä, o societate cu numele de
Filarmonica (15 Mai 1868) cu scopul exclusiv de a propaga
gustul muzicei. Numele ei amintea glorioasa societate a lui
Eliade pentru teatru. Pentru era el pregätit,
pianiota orele lui perdute. concert simfonic a avut

la 15 Decembrie 1868. a fost precedat de o cuvântare a
lui Esarcu : Despre Artá clasificatiunea Artelor.

Ca vedeti, care era spiritul lui de cuvân-
tare 1-a sä facá la Ateneu o conferintá Despre
sificatiunea cunostintelor omenesti. Inrudirea ierarhia
telor", in care adus aminte de filosofia lui Aug. Comte.

Cu ocaziunea Filarmonicei s'a mintea lui ideea
clädirii unui local propriu al Ateneului. atunci toate
nifestatiunile Ateneului se fáceau salä din casa Ghika
dela intrarea Cisrnigiului, la dispozitie de Ministerul de
Culte, care era cunoscutä sub numele de sala Ateneului.
Ministerul totusi sala oricui Se dar con-
fuzii : manifestatiunile altora erau atribuite Ateneului

aceasta ii displäcea. S'a gândit, nu poate curma räul decât
clädind o casä proprie institutiunei sale. De atunci
idee nu-1 va päräsi.

cineva are cu cultura ; când prin
tea mijloace are posibilitatea de a modela sufletul unui popor,
nu se poate indiferent politicei. Deaceea nici Esarcu
nu i-a rämas din 1866 dupá moda tirnpului de
atunci fäcut Profesiunea de credintä, in care discutând
principiile, oamenii procedeele, ni se ca un de

curentele extreme, tot atât de departe de privilegiile
unei ca de despotismul nu pentru
cetatele schimbdri, ci pentru consolidarea ideilor
de libertate egalitate ale drepturilor câte pânä
atunci acordate de Constitutiune adicä, cam ceea ce era politica
grupului dela jurnalul Ordinea" care se protectorul

Vasile Boerescu. E de pärere cä in aceste profesiuni de
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fiecare fixeze problemele cari sunt mai familiare
cu solutiunile bor. Pentru el aceste probleme vor fi de a de-
finde, propaga, sacrificand vegherile, straduintele, obstinata
lui pentru cultura poporului instructiunea

educatiunea nationala" cum de a
In se va de Vasile Boerescu, la a

Pressa" va colabora dela acesta
turi de Mihail Kogalniceanu vor fi principalii sprijinitori ai
Ministerului Pr. Dim. Ghika din 1869-1870 Esarcu va figura
el in parlament, ales alegere In scurtul timp
a fost deputat a interpelat guvernul chestiune familiara,
aceea a transformarei de facultate.

In ministerul (20 Aprilie 1870) acel al Junei drepte
cu Manolaki-Kostaki ca prim-ministru P. Carp la Instruc-
tiune, - minister supranumit cu puii" - Esarcu va fi

Director al Departamentului Cultelor (5 Mai 1870),
secretar general. Ministerul era acum condus de un

al care-i cunostea toate nevoile. A facut multe, cari nu
se pot aici, dar a fäcut multe mai ales directia

real pentru meserii, normale.
ulteriori l-au mentinut. Cu unul singur nu s'a

putut : cu gen. Tell, din ministerul L. Catargiu - un
dar obstinat - care nu se putea compara cu

Esarcu in materie de A trebuit dea demi-
siunea la Septembrie 1871. Ca compensa#une a fost numit
Comitetul de conducere al Teatrului National (1871-1873).

are vreme ocupe mr de Ateneu. Idees unui local
pentru institutiunea lui i se infipsese minte ca o obsesiune.

fi vrut la monurnentelor mari ale lumei antice.
De aceea se studiul greco-romane. Doi
ani la prin Grecia prin Egipt pentru a se
inspira. Conferintele lui din reflecteaza aceste
preocupdri ca aceea, asupra Influentei studiilor clasice in

moderna", 2 conf. Irnpresii de calatorie" cari vor-
beste de cele cele 2 clasice. Mintea lui se
zeste fata frumusetilor Artelor din timpul lui
despre cari va vorbi cu entusiasm. Idealul de ordine va
fi pentru el tot restul vietei o ochilor.
Ideea unui monument pentru Ateneul lui luase in mintea lui
proportii grandioase, de deschidere a

de conferinte pe 1872, vorbeste de ea, ca de un vis
nebunesc.

Imprejurarile au ca acest timp realiza
ultima institutiune, cu care se ciclul de cultu-
rale iesite din initiativa sa, dar chiar de n-ar fi fost aceste im-
prejuräri ar fi ajuns mod natural la ea calea, pe
care o luase mintea sa. Aceasta este Societatea de
B elle-Arte.
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In 1873, la Viena, avea loe o expozitiune internationald, la
care avea participe trebuia
se prezinte mai pentruca justifice acte
de cea mai mare pentru :

un act de Suveranitate, Conventia Austria,
dela egal la egal a seamd de puterea

: Poarta deci act de de
ea. Cel, care conducea actiune diplomaticd era minis-
trul de externe Vasile Boerescu. Esarcu era in curent
aceste vine in ajutor. De aceea la 2 1872

: Soeietatea amicilor de Belle Arte", care avea de
scop de a desvolta gustul pentru artele frumoase, dar care pen-
tru moment punea ca scop strangerea la un a tot ce
constituia inventarul artistic al tárei : pictura, sculptura, gra-
vura arta industriald, din care se ce va trebui
trimes la Viena. Trebue mentionez aci Esarcu a primit
numai de vice-prezident. Expozitiunea a avut in
Hotelului Herdan (Hotel Bulevard de a fost una dintre
cele mai din s'au in Societatea a mai
organizat 3 expozitii, care rivalizau expozitiunile
ciale ale

Drept multumire V. Boerescu a lege de rosturile
politicei lui externe, anul 1873, se prima

din viata lui se poate numi perioada culturald,
care a fost cea mai creatiuni. de

a fost personalitatea lui Esarcu pentru aceste institu-
tiuni, care el rezervat modest locul al doilea, se vede
din ce au ajuns, el nu a mai fost.

Filarmonica Societatea de Belle-Arte au 1876.
La Societatea pentru poporului cursurile
de adulti cele pentru meseriasi nu s'au mai ;

bine de el. La Ateneu con-
ferintele au mers scázând la 1876, când nu s'a mai fácut
nici una. Un ateneist, vorbind despre Esarcu, spune el a fost
totul pentru Ateaeu, atunci, când a a
dus cheia Ateneului el a adus-o s'a

ar fi de nu mai niciodatd.

* *

A doua din viata lui, care vreo 10 ani,
la 1873-1883 se poate numi perioada diplomatick in care, se

un intermediu ateneist.
In adevár 1873 politica a trecea

manifestatiunile dela Sala Slätineanu puterile ga-
rante ridicaserd chestiuni, cari loveau indenendenta

: a capitulatiunilor a revizuirei tratatului de Paris. Pe
arnândoud le amdnuntime V. Boerescu, care le mai
rezolvase odatá pe vremea domniei lui Cuza. De aceea a fest
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adus de L. Catargiu Aprilie 1873 la conducerea departamen-
tului Externelor. Lui Boerescu trebuiau oameni, cari, cunos-

tie le discute in calitatea de agenti
diplomatici pe puterile garante. Esarcu, ca unul,
ce i le cunostea, a primit a se duce ca agent diplomatic la
Roma. Aici a gäsit o atmosferd favorabilä noastre, pentru

la afacerile sträine era contele Visconti-Venosta, un mare
iubitor nostru ; totusi i se pentru a nu fi
jicnitä puterea suzeraná, Imperiul otoman. Cu cu care era
inzestrat a cele din a ajuns la un bun rezultat,
pedeoparte, pentrucá cástigase opinia prin articole pe
care le publica in gazetele : L'opinione", .,Gazetta di Napoli",
Fanfulla", pe de alta prin curtoazia stäruinta, cu care dis-
cuta, cu oficialitatea, cele douä mari probleme, care se puneau.
Rapoartele lui sunt se poate de interesante pu-
terea lui de pdtrundere pentru a descrie cari
formau rninistere Minghetti Depretis care s'au succe-
dat la putere.

In Italia nu-si uitase Ateneul. Comandase unui arhitect
un proect de care nu 1-a satisfácut. Comandase
copii statui antice, pe care le-a trimes pe cari
le puteti vedea Sala de jos. Comandase chiar copie
reliefurile Columnei lui Traian. Cerceta cu pasiune bibliotecile
Italiei pentru a documente referitoare la trecutul nostru.
Astfel a cercetat pe cele din Venetia, Milano, Florenta, Roma,
Urbino Napoli. A avut dea peste lucrári impor-
tante ca : Studiul lui Pietro Buzenello despre guvernul Valahiei

Moldovei ; Corespondenta Veterani cu Petru Cercel
altele privind epoca lui cel Mare. Le publicä revis-
tele timpului apoi in brosuri. A participat la Congresul inter-
national de Geografie dela Paris, ca delegat al de
geografie din tará, care se vederea acestui Con-
gres. acolo face 2 comunicAri : Un raport militar din 1480

Descrierea principatelor de Bernardino Quirini.
Din post a trebuit 1876 prin demisiune. Mihail

Kogälniceanu anuntase va suprima Nu a fäcut-o,
ar fi fost imposibil ; ar fi fost o jicnire pentru Italia ;

dar era un mod de a lovi partizan al rivalului säu
Boerescu.

Pentru el pentru Ateneu acest a avut un bine
la Bucuresti a fost pus situatiune de a salva institu-

tiunea sa dela moarte. a stat in a organizat
de conferinte dintre cele mai reusite, conferentiarii
fâceau parte din lumea : Ghika, D. Sturza, Dim.
Ghika, 011anescu-Ascanio. El a 2 conferinte : Una asu-
pra Documentelor din arhivele italiene", alta despre Diplo-
rnatia i-au fost ocaziune de a emite
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ideea unei Societäti pentru Istoria Patriei. V.
Boerescu a conferentiat in mod stralucit despre

am zis nu am gresit, Boerescu era
in realitate lui politic. de
trului Catargiu de la putere, Boerescu se retrasese
cu Pr. D. Ghika din partidul Conservator infiintase partidul
de Centru, din al comitet parte el Esarcu
Constantin Boerescu. Inaugurarea a clubului s'a
la 15 Martie 1877 cu ocaziune Esarcu in numele
retului din partid a elogiat pe Pr. D. Ghika. Tot el

P. Vioreanu Meitani au condus gazeta partidului Pres-
sa", la Februarie 1877 in care se pare cronica

era redactatä de el.
La 1879, partidul centrului special V. Boerescu.

ca unul ce se bucura de este solicitat
de Ion departamentul externelor pentru a
rezolva chestia evreeascd revizuirea art. 7 din Constitutiune.
Esarcu este din nou trimes la Roma (14 Sept. 1879) dar de
data asta numai provizor, pentruca agentia transformandu-se
legatiune, trebuia trimes la Roma, cineva pe potriva Contelui
Tornielli trimes la noi ca plenipotentiar acela a fost Nic.

Totusi scurtul timp a fost acolo a reusit
obtie recunoasterea Independentei noastre, induplece pe

Luzatti, marele evreu din politica italiana, de a fi favorabil
modului de rezolvare al chestiunei evree, pentru
care Ministerul de externe italian erau 2 curente : Maffei
Malvano, pentru contra

Dela Roma a fost trimes ca Ministru-rezi dent la Atena
(Dec. 1879) pentru a care se
Aici s'au prezentat multe probleme, dar 2 erau mai insemnate:
prima era chestiunea granitei greco-turce, care a fost rezol-

la Constantinopol de o comisie altfel prin Tratatul
de Berlin ministrul Tricupis aducea invinuiri ministrului
nostru de la Constantinopol nu le-ar fi fost favorabil; a doua
mai delicata, adusese intre Grecia
nia, era chestiunea Macedoniei. Grecii reprosau
prin de printre Cutovlahi, face propaganda
antigreacä. Ambele au fost rezolvate de el au
netezit calea unor conventiuni consulare chiar a unui tratat
de propus de Tricupis, primit cu de el.

$i aici s'a la Ateneu, a o serie de statuete
de Tanagra, cari se institutiunei noastre.

La anului 1882 este rechemat de noul ministru de
externe D. Sturza. Boerescu bolnav va muri la Paris 1883

Esarcu cu C. Boerescu vor busola poli-
a renunta la principiile centriste vor face miscári de

apropiere de opozitia liberal-conservatoare contra lui I.

3
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tianu. Politica nu va mai pretui prea mult pentru el. Se va
la creatiunile lui.

Cu anul 1883 se dar perioada diplomaticg a vietii
lui care am insernnat locul lui a 3-a

ultima perioada, care s'ar putea numi o ateneistä cu
un interrnediu diplomatic.

* *

Societatea pentru Poporului Ateneul
asteptau. La prima Societate a trecutul de

inflorire, dar n-a reusit acelora, cari
erau multumiti pe fägasul unui singur scop :

A propus reinfiintarea revistei. N'a gäsit ecou. A reu-
redeschidä cursurile pentru adulti 1888, dar nu s'au

putut mentine, nu era suficient secondat. A luptat
ca se localul Normale dela Sft. Ecaterina

el o inaugureaza care aminteste tot trecutul
Societkei (21 Septembrie 1879).

De sigur, nu punea aici aceeasi pe care o punea
la Ateneu, institutiunea lui preferatg. Ateneul se pe
pragul mortei. Conferintele reduse la cáci dela
1880-82 nu s'a deck vreo conferinte. Localul
chiar le era discutat de un intendent de tribunal,
sala, care avusese prin Ateneu, se gäsea Tribuna-
lului de Comert. Esarcu a pus ordine toate. Sectiunile au

lucreze. El face mai multe comunicgri.
Injgheabg din nou conferintele cuvântarea de inaugurare
(Nov. 1883) dorinta lui de a crea o Societate pentru Istoria
Patriei, mai va da o atentiune deosebitä conferintelor
sectiunei politicg, pentrucg dorea o
de a crea o traditiune" care este mai greu de obtinut
stat democratic, dedt oligarhic. cadrele
Societätei, primind un grup de noi membri dintre tinerii,
se ridicau, 24 la printre cari Dissescu, Take
C. Al. etc. jubileul de 20 de ani
al in 1885. Dar mai presus de toate pro-
blema localului. Timp de 5 ani n-a deck pentru acest

Sunt cunoscute ce a fäcut pentru a
fondurile necesare. Pentru lucrare a avut norocul sä dea
peste un mare artist - arhitectul Galleron - care i-a fäcut
planurile. Artistul venise in pare adus de
rnâna Providentei, ca se Esarcu astfel
ia care este Ateneul. Piatra fun-
damentalg a fost la 20 Octombrie 1886. Pe ce

se ridica, incântarea intra sufletul lui. Cum de n-ar
fost asa, când vedea, visul, pe credea se

aeve. Era ca un amorezat, care fiecare
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face plimbarea pe sub ferestrele iubitei, ca sä surprindä un
tremur de perdea. Defunctul Tr. Djuvara spunea ori
unde ar fi fost de târziu, trebuia facä drum prin
fata Ateneului, ca mângâie cu privirea. Dragostea tenace,
pe care a avut-o pentru creatiunea lui, s'a vázut in 1889, când
Boerescu, ministru al instructiunei i-a propus Directia Tea-
trului National, el a ref uzat-o pentru a credincios
Ateneului.

Când la 1888, Februarie 14, a inaugurat seria de conferinte
in noul local, a atunci recompensa tuturor eforturilor lui

Take vorbind despre el, aräta puterea credintei,
care-I mâna.

când la Noemvrie 1890 au avut Serbdrile Jubileului
de 25 ani ai Ateneului, acele cari au durat 3 zile, au
fost triumful personalitätei lui Esarcu rnomentul culminant
al vietei lui.

Dar eforturile lui nu au mers numai in ci
crearea din nou a Societátilor anexe, cari de

: Filarmonica Soc. Amicilor de Belle Arte. Cu Filarmo-
nica a mai mers mai usor, chiar din 1883 a reusit
o puie pe picioare neintrerupt din progres in
progres.

Cu Soc. de Belle Arte a mers mai greu. Era cu ea, ca un
párinte dragostea pe odrasla lui cea mai

Din sfortärile lui s'a acel Intim-Club" cu Dr. N.
Kalenderu ca prezident Esarcu, ca rnembru fondator. Din
sfortárile lui s'a Cercul artistic" 1890 iatá cum.
$i acum la 1889, cu ocazia Expozitiunei Universale din Paris,
casi la 1873 ocazia celei din Viena el s'a ocupat cu strânge-
rea materialului artistic pentru Paris, participarea
niei la acea expozitiune a fost o intreprindere particulard nu
de Stat. urma ei s'a Cercul, care va fi legat de
Ateneu, desi nu era Societatea lui. Silintele lui nu se
vor obosi - - la moarte va purta suflet acest gând,
de care va vorbi in testamentul

Intre anii 1889-1893 se intermediul politico-
diplomatic din perioadd. Dupá regirnului lui

venirea opozitiei la guvern. Esarcu a fost Senator
de Arges, dar tot ca reprezentant al centriste lucrul
se vede discursul la mesaj, pe care 1889. In
lament nu s'a manifestat decât in chestiunile de vorbind
pentru Ateneu ; pentru Curtea de Arges, ca i se facá o linie

: pentru Comisia Monumentelor istorice. Dar a mai
ceva sens politic. C. Boerescu au
legea Invätdmântului de Titu Maiorescu din

Ministerul Gen. Manu a cázut a venit Gen.
Florescu. In acest minister a fost vorba sä ia Ministerul
structiunei, dar cele din i s'a dat Externele. Ministerul
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säu a durat dela Februarie la Noemvrie 1891 a rezol-
vat 2 probleme mai : JoncOunea cdilor ferate

cele austriace vizita a regelui Carol
Germania Italia. In Noembrie 1891 a fost din nou trimes
ministru la Roma. Acum timpurile erau

n-a avut de rezolvat, decât participarea României la
grandioasele serbári in amintirea lui Cristofor Columb.
a fäcut, ceea ce mai fäcuse. A cercetat arhi vele Italiei a
gäsit alte documente, ca Cronica lui Bandinus, pe cari le-a

Academiei Române, ca primele pentru cari Acade-
mia ales membru corespondent.

Din post a plecat Februarie 1893. Ministrul Al. Laho-
vary ceruse demisia, pentru a trece in locul lui pe secretarul
general al ministerului (o Aceastá procedare a conside-
rat-o ca o jignire la adresa lui supdrarea i-a fost de
mare, incât a päräsit partidul Conservator pentru a trece la
liberali a fi de ateneistul Aurelian in drapelism.
párarea lui pus situatiune refuze chiar pe Take

invitase participe la organizarea primului
Salon oficial de Se numai asupra Ateneului.
fiinteazá de Belle Arte pentru doamne domnisoare.

Revista Ateneului, pe care a condus-o Tr. Djuvara
timp de 2 ani. Se gândeste la reorganizarea intregime a
Ateneului a fost ajutat de profesorul Cal-
loianu. Ar fi vrut dea teneului scopuri identice ale unei
celebre institutiuni din Londra : Townbee Hall. Townbee era
un filantrop care pretindea, pentru popor nu trebue

dai ci Prof esorul Calloianu fäcuse o cálátorie
la Londra, ca studieze aceastá institutiune. Dar nici unul,
nici altul nu vor ajunge reforma, pentrued
unul altul vor fi surprinsi de moarte. Pentru Esarcu ea a
venit neasteptat mai repede decât putea prevedea.

Doamnelor

In pasagiile ce nesteptatul, care 1-a preci-
pitat spre moarte. Cum detaliile acestor sunt de
ordin prea intim, am de cuviintä le sub

Destul sä vá spun, chestiune a suferit o
mare sdruncinare Acest sdruncin deprimase mult,

a simtit prevestirile apropierea mortei.
Liber cum se de a dispune de averea lui, la 15 Aprilie

1898 face testamentul, prin care averea, Ateneului
Român, scopul de a restabili desvolta creatiunile lui
gátoare de artá special Societatea de Belle Arte.

La 8 lunie 1898, la Govora, el din
spuneau moartea i-ar fi venit din cauza boalei

ficat, de care suferea.
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Natural era, ca trupul lui inanimat, ultimul popas
aceastä pe care o iubea atât de mult. Cei in

au ref uzat acest ornagiu sub pretext Ateneul
nu este totusi a fost pentru el.
peste interdictiune, prietenul Urechia a luat dis-
pozitiunea, ca fie depus sub astfel Esarcu a putut

pentru ultima pragul acestei cládiri pentru a
se duce vesnicie.

doamnelor domnilor, cine a fost Constantin Esarcu :
omul de diplomatul mai presus de toate ateneistul,
pe comernoräm noi

Ceea ce a gândit ceea ce a realizat, valoreazd -
pärerea mea - mai mult decât rândurile scrise, ce ar fi putut

paginile unei A in de impulsiunea
nostru, in de opera lui diplomatick

a läsat o Societate puternicd, care este Ateneul a läsat
aceastá a Capitalei, din cari a iradiat

sub toate formele din care va iradia cultura de aici
atâta timp cât va peste piatrá din

aceastä
De aceea fie amintirea !
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GHEORGHE DEMETRESCU-MIREA

Conferinta d-lui Const. Prodan, in seara de
12 1936.

La 12 Decembrie 1934, a din un mare re-
prezentant al artei românesti. El a pictura româ-

o traditiunea pe care
o primise dela un Leca, Aman, Stancescu, fac-
tura francezd, ce-i venea dela cei doi pe cari i-a
urmat : Lehman Carolus Duran. Dela unul a adoptat linia

a desenului, dela luminozitatea culoarei, ce
purcedea tocmai Velazquez.

El a fost un ateneist, care a ajutat pe Esarcu epoca
a doua, de renastere a acestei institutiuni, ca sco-
pul. de o te ca ridica infrumuseta acest
ret local, vedea a contribuit la recoltarea sume-

cu care a la infrumusetarea lui cu acele
cinci medalioane mozaic, ce-i fatada ; iar pe de

parte, ca miscarea artisticd,
in timpul rdzboiului pentru neatârnare care
obositoare ca se destepta.

Acestea sunt cele motive, pentru se cuvine
se vorbeascd aici despre personalitatea lui.

* *

s'a Mirea, la 1852, Câmpulung, starea
picturii românesti era Când vä vorbesc de pictura
mâneascd, pictura in deosebire de cea bise-
riceascd. Cea bisericeascd se inflorire la umbra
bisericei. Avusese momente culminante, ca pe vremea lui
Neagoe Basarab a lui Brancoveanu, ca nu vorbesc
de cea din Muntenia nu de cea din lui
cel Mare.

Acum, la inceputul secolului al XIX-lea, cele
copii de de pictori
tru trebuintele eparhiilor, se

Erminii. Mai fiinta o astf el de in orasul
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domnesc Câmpulung. Cultivatorii acestei arte erau mai mult
iereii preotii de preoti.

Pictura se din nevoia de portreturare a
boerilor negustorilor nostri, fie aduceau portretele din

care cáldtoreau, fie aduceau in pe
terii cari le serveascä la alte scopuri. Acestia
amestecati cu zugravii nostri formau bresle.

Dar cu acestia, nu se poate spune se o
; ci ea a luat numai atunci, când s'a

destinat o Aceasta
nu s'a deck la 1832, când se pe
prima dela Sf. o unui aus-
triac din Agram : Catedra a fost succesiv de
Lecca, i C. Stancescu, care a fost profesorul lui
Mirea. elevi, cari s'au distins la specialitate au
fost trimesi ca bursieri ai Statului in acestia
intorcându-se - printre ei : Aman, Ttárscu
cescu - au fost primii prof esori ai de Bele Arte,

la 1864, de N. Kretulescu.
dar, de româneascd era de abia la

ceputurile ei la 1852, de ani de
Nu exista nimic. Totul era de La acest tot, Mirea a
contribuit mare parte.

In primdvara anului, care s'a Mirea, ca fiu al
preotului unei parohii D. Demetrescu al sotiei sale : Elena,

Pandelescu, cerul era limpede, albastru peste peisagiul
Câmpulungului, dominat de Muntele Gruiu. Copilul, de cum
a putut dea seama de lucrurile din jurul lui, a fost atras
de aceste cari i-au drept cele mai vechi
mintiri in mintea lui. De albastrul cerului de Muntele Gruiu
era impresionat acesta lui ca
apuce crucea, care se pe vârful lui.

Pentru cei cari ar fi interpreteze acest gest, ar
fi se un vizual, deci un artist plastic.
ar fi cercetat in ascendenta lui, ar fi vázut darurile, cu
cari a venit pe lume, veneau din linia Mama lui
lucra frumos cu acul, bunicul : condicarul Pandelescu,

petrecea o parte din vreme ornarnentând drag manus-
crise. De sigur. acesta i-a pus mând - lui, ca fratelui
mai Dimitrie, devenit sculptorul Mirea - creionul, cáci

dela vârsta de 4 ani prinsese dragoste pentru desen. Dar
adevdrate notiuni va primi dela Sevastian Hernea,
la din Pitesti, unde Mirea va avea de coleg pe

Gion, prietenul criticul inceputurilor lui
Când a oarecare indemânare, nu ayea distractie,
deck desenul dispretuia jocurile Desena pe toti
ai casei : pe párintii lui, pe fratii lui destul de : 4
frati 2 surori, pe camarazii de era, probabil,
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constient de chemarea lui izolat, cum de va
toatä viata : izolat distant. Avea frumoasa.

Crestea drept, ca acei, cari in atmosfera
a muntelui. Avea träsäturile fetei regulate ; nas

drept ; ochii negri. Aceste de frumusete
vor aduce in tinerete : avantagii succese, de cari nu se va
folosi prea mult, era mai mult atras de arta sa.

Pentru continua studiile, a fost trimes la Bucuresti,
cáci Campulungul nu avea gimnaziu, inscris la

Aici era la un unchiu al negustor de
rie, frate cu tatäl Unchiul, casátorit cu sora unui alt
gustor : Marinescu Bragadiru, a ajuns, ca cumnatul
negustor de pe piata ; magazinul a fost
mostenit de un alt frate al pictorului : D. Mirea.

La Sf. avea de profesor pe C. care dela
a recunoscut lui care, la o distributie de

prernii, i-a prezis viitorul, pe care

* *

Cine fi dela vocatiunea lui, ca la
studiilor lui o cea medicala?
Totul e, la de a dat peste d-rul Carol Da-
vila, amator de care, ca director al Azilului Elena
Doamna, fäcuse ca elevele serioase de

Hentia, in fel, - la expozitiuni - se
incurnete a expune aláturi de artistii Sub inspiratia
acestuia un tablou alegoric, cu portretul micei Dom-
nite Maria, a moarte de durere ini-
mile pärintilor : Domnitorul Carol Domnita Elisabeta,
care de atunci a devenit poetesa a sentimentului
matern.

Un proverb francez spune : Chassez le naturel ; il
vient au galop !". a fost la Mirea, care s'a la
Scoala de Bele Arte, unde a gäsit ca profesori pe Aman,

Stancescu. Acesta din va avea cea mai mare
asupra lui. La o de fine de an a

- din 1874 - este medaliat cu de argint pentru un
tablou colorat.

Ca lucrare de concurs pentru face tabloul :
Adam Eva el reuseste
crare nu mai a ars mobilierul
lei, incendiu, pe era in localul Aca-
demiei, al Universitätei.

Nu numai strainätate, se
complicatii pe orizontul politic al Se rázboiu
intre Rusia Turcia, aláturi de Rusia.

4
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Merge el campanie, calitate de artist,
turi de N. Grigorescu Hentia, profesorul de la Azil -
prin interventia protectorului d-rul Davila. Din lucrarile
fäcute räzboiu, mai existä azi, in colectia fratelui säu
Apostol, desene de soldati o a Bátäliei dela
dan", la care a participat, de Grigorescu. Era pe atunci
de 25 de ani, deci puterea In aceste se
seste tot Mirea, cu vigoarea desenului, care este caracteris-
tica lui. Lucrärile au impresionat pe prietenul de misiune

: Grigorescu, cáci dupá el intervine la
nistrul de Instructiune de atunci, G. Chitu, pentru ca
säu camarad fie trimes in stráinätate, cum se
venea.

* *

La Paris pleacá odatá cu I. Georgescu, trimes bursier
pentru sculpturd Andreescu, care pleca pentru a se pune,

lui Grigorescu, contact cu pictorii barbi-
Aici, timp de 6 ani va sta metropola artei : Parisul,

timp care va fi perioada cea mai fericitä a carierei lui. Aici,
va lucra operile lui, cele mai importante. Aici, va crea pe
ceea, care a fost apogeul carierei : Värful Dor". In ea
se gäseste tot sufletul tot mestesugul lui. Mai sus

nu s'a ridicat ; mai cald nu s'a exprimat.
Dar nu
La Paris se Ecole Nationale des Beaux Arts".

in atelierul pictorului H. Lehman. Acesta era un pictor de
origine germank din Kiel, naturalizat francez. Elev al lui
Ingres, era pictor de portrete, de istorie, dar decorator. Lu-
crase plafonul pentru Galéries des de l'Hôtel de Ville"
din Paris. Prof esor dela 1875 la 1882, moare. Dela
acesta a respectul datorit liniei desenului, pe care

el il va profesa, va pe altii. La Lehman a stat
vreo 2-3 ani, care timp va picta Bacanta Faunul" (1878)
din Pinacoteca noastrk Acest tablou i-a dat ocaziune de a

ce poate face nudul femeesc bärbätese.

* *

La Paris träia mai mult izolat ; indiferent la solicitärile
sexului slab pentru frumusetea lui, dar numai de o-
cul sacru al prof esiunii. Avea de model o frumoasä luxem-
burgezk care a fkut mai multe ; dar se lua pe
sine de model, portretul, care astázi este
lectia Petrascu, altul data 1882 posesia d-lui G.
rea, nepotul säu care este o capo-d'operá. Fäcuse portretul
micului Maurice Lecors : capul bucle blonde, ce-i cad pe
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umeri, expus la 1881, : ; portretul d-nei Lelia Djuvara,
care, expus la Salon, i-a atras o clientä frumoasä :

Contesa de Chèvrernont, care aprecia tot de pe artist
opera lui.

Dar toate aceste cari erau suficiente pentru o
putatie de artist nu-1 satisfäceau, pentrucä visa arta mare,
visa tablouri mari istorice, cari au fost ambitiunea lui.
A inchiriat un atelier mai a luat 12 metri patrati de

pe un chassis ; vopselele necesare, pe cari s'a deprins
prepare singur acesta este un detaliu de mare im-

pentru viata lui, va fi cauza boalei, de care a
rnurit) se pune pe lucru pentru prima lui lucrare :

Mihai Viteazul privind capul lui A lucrat cu
mod realist, cu modele studii pentru fiecare

personagiu, chiar pentru capul lui Bathory, pentru care un
coleg medicinist i-a procurat un cap de mort, asupra
a practicat cele la cap la pe care le
rise nefericitul cardinal. Scena reprezinta pe Mihai pe
un jilt, cu spätarul ; de el Doamna Stanca,
pe umär pe fiul se pe jilt,

de negre Un soldat secuiu de-
pune pe masä tipsia lui La vederea lui, Dom-
nul se pare a rosti cuvintele, pe cari le-a rostit
tunci : Särmanul !

Lucrarea a fost la Salonul des Artistes francais" din
1882, unde a fost favorabil ; de aci la Bucu-

pentru Pinacoteca Statului. Aici la
mai expusese la Salonul din 1881, reinfiintat cu oca-

ziunea serbärilor Regatului Romaniei, vreo
6 ani de intrerupere.

Anul 1882 este hotärator viata lui pentru mai
multe motive. intâi, din prof esorul

Lehman i astfel e nevoit un altul. Alegerea
lui a asupra unui portretist de mare reputatiune : Caro-
lus Duran. Imprejurarea era binevenitä,
caziune de a secretele pe cari maestrul
le detinea din contactul lui clasicii sec. XVII-lea spe-
cial Velazquez. Dela el a redea opozitia dintre
intunerec ; dela el, redea apele vii ale materiilor
bogate : catifeaua ; dela el, puie ochilor

Aici, in atelierul acestui nobil artist,
a gäsit cea mai de elevi de

mai ales din americani, cari celebrul
Sargeant. Aici s'a imprietenit un alt american : Hink-
ley. Dela s'a ca care se puneau spe-
rante, pe cari avea le satisfacd

La Salonul din 1883, din Paris, a expus
portrete de : Unul albastru, altul negru. Cel
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negru era portretul d-nei Sa§a Odobescu, frumoasa cu
figura alb, a lui Alexandru Odobescu, pe
atunci prim-secretar la din Paris. Cel albastru
era al unei tinere franceze : Domn4oara Luco. Povestea
cestui tablou sä fie este al doilea
motiv de reviriment in viata lui. Era in vara anului 1882. Va-
canta petrecut-o la Aux Mans, alti cama-
razi, in familia In familie era o fatä de 18 ani, fru-

cu bust impecabil,
albastri pärul negru. Ceeace era fatal, s'a intâmplat.

s'a ei doi. In mediul din care
parte, idila sä se rezolve
nu a avut mi s'a spus sufletul lui de român

de ortodox s'ar fi opus la gândul de a mai vedea
de a-si religia pe cea Eu cred

pe motive trebue fi fost al
complexitätii ei de pentru el, care totdeauna a fost a-
tras de blonde, cum se poate vedea din opera lui sau
poate... numai temperamentului Idila s'a rezolvat

frumos portret, rämas in Franta. au ales
cea mai potrivitä au de acord asupra uneia

de albasträ, de unde : Portrait bleu. Povestea mai
spune fata primgvara urmgtoare s'a tuberculizat. Foto-
grafia ei se gäseste pe biroul maestrului. D-na Mirea,
cu o atentiune, a crezut, n'are dreptul de-a scoate
de sub privirea lui imaginea aceleia care a fost prima lui
dragoste.

Aceastá dragoste, care rgscolise in el sentimentele cele
mai adânci, pus dispozitiune creatoare, care astepta nu-
mai pretextul imprejurul In suflet purta
de mult Tara cu plaiurile ei Gruiul copiläriei
lui. Ar fi vrut o lucrare care puie ce simtea
el. Nu ce. Intâmplarea i-a adus subiectul o-
perei sale. Odobescu cu Bengescu traduseserä in frantu-
zeste o poveste a Carmen Sylvei, cläditä pe legenda Mioritei

pe care au publicat-o sub titlul : Le pic aux desirs".
biectul i-a pläcut, s'a pe el,
povestea : la hora din Sinaia, unde venise populatia
din 7 sate, s'a dela munte ciobanul ca
bradul, cu ochii ca mura, cu ca pana corbului, râurind
pe umeri de sub Ochii lui pe fru-

ca el. Când s'a spart hora, s'a apropiat de ea i-a
spus : Irino, codrul duc cu oile la vale.
Spune-mi o ca nu-mi tremure când
m-oiu gândi vorbesti cu altul". Ce spuiu, tu
nu mai mult la ele, la mine" ! - Ce
fac, ca crezi ?". - oile singur
la munte !". Fetele din jurul lui : Du-te !". Ba

www.dacoromanica.ro



CU DOR
Tablou de G. D Mirea

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



57

nu te du !". Un spuse : N'asculta ! Ciobanul, care-si
lasä oile moare !". Dragostea a fost mai tare. S'a dus.
rnângâiat oitele le-a trimes la vale cu ceilalti cio-
bani. A rämas singur cu vulturii. S'a culcat pe la
desteptare norii inconjurau tot privind norii, au
luat forme femeesti. Toate intindeau bratele ziceau :
Cioban frumos ! al meu !" fiecare câte o colibk

in trandafiri sau curcubeu. Pe toate respingea
cu la Deodatá norii s'au intunecat.
fulgere un glas : Ai ne-ai dis-
pretuit !" ninsoarea a a-1 In aiureala amor-
telei, i-a un palat strälucitor, care s'au luna

cu stelele. Una din ele i-a fäcut semn lui Ion i-a : Fii
sotul meu, copil al pämântului !". Ion s'a uitat la ea i-a
räspuns : Lumea toatá de ar fi a mea, da !". Un
tumult palatul s'a näruit peste

Din poveste a ales momentul, când Ion se
norii, cari tápsanul de pe vârf, apar zânele sbu-

jurul gesturi de ademenire.
A cumpárat o de 24 metri patrati vopsele, pe

cari le-a sdrobit singur. S'a atelier s'a pus pe
cáci inspiratia inea lucra cu febrilitate. Pictând

pe se picta pe el, fiecare Român este sufletul
unui cioban pictând zânele picta toate dorurile lui ne-
implinite. Nu spunea nimánui, nimic. Singurul admis era
prietenul Hinkley. Când opera lui Mirea a fost aproape
gata, entuziasmat, a divulgat secretul atelierul lui Carolus.
Maestrul a aflat mod neasteptat s'a dus a bátut la

atelierului. maestrul a intrat, a surprins
a exclamat : Mais ! C'est charmant de délicatesse et d'aran-
gement ! Mais, mon cher Mirea ! quand on fait un pareil tra-
vail on ne le cache pas !".

Am avut norocul dau peste schita tabloului care se
posesiunea d-lui Hagi-Mosco.

Tabloul expus la Salonul din 1884 i-a adus elogiile cri-
ticei in special ale lui H. Houssaye Revue des Deux
Mondes". De atunci in atelier era trecut la rangul de El

plutea Se poate spune cu acest tablou,
a ajuns la apogeul carierei lui. Mai sus nu s'a ridicat $ de
aceea a rámas pictorul Vârfului Dor".

Chiar acelui an s'a cu opera lui,
ca fie cunoscutá de publicul mare rornânesc,
rea este dedicatä. o luminoasd care o
pue. Nici la Stavropoleos nici in foaierul Teatrului Natio-
nal nu s'a oprit, ci a inchiriat un atelier in strada Sf.
No. 2, in care tabloul a stat la dispozitia publicului vara.
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Anul 1884 este un an hotárator arta romaneascä, pen-
trucá este anul in care s'au din sträinätate, cele trei

: pictorul Mirea, sculptorul Georgescu arhitectul
Mincu.

Prezenta deodatä, a determinat o miscare
artä.
Ei trei au un atelier, care sä pre-

dea arta pentru meseriile noastre de artä. Publi-
cul i-a cu toatá dragostea. Lor Regele

Regina 1-au invitat pe Mirea la palat a avut
de a fi plafoanele la Sala Tronului la
Sala de Bal a Palatului, dar a plecat deceptia de a vedea
cá nu i s'a retinut La apoi pe 14.000 lei lui
N. Blaremberg, cunoscutul antidinast de aci s'a tras con-
cluzia, cá el ar avea aceleasi idei. Deaceea nici plafoanele nu
le-a realizat. Cu acesti bani va cumpára un de la
Sosea.

Prezenta lui, mai deosebire, a fäcut se ideea
de a un club artistic, de cárti - scopul
de a dintre artisti amatorii de de
a gustul pentru frumusete, de a expune de a a-
juta pe Intim-Clubul a luat la 2 Februarie
1885, d-rul Kalinderu, ca presedinte arhitectul
Nicu Cerkez, ca vice-presedinte timp de 2 ani

misiunea. Cel aranjamentul expozitiunilor
era el.

Cea din 1885, care a 400 opere de artá, a avut un
succes rásunätor, cum nu a avut nicio expozitiune

; poate nici inaugurarea Tinerimei Artistice. Tot
corpul diplomatic ,toatá floarea boerimei noastre, tot ce era
mai de seamá Bucuresti, a trecut prin cládirii din
Calea Victoriei No. 102, in care atractiunea principald era
Varful Dor". Comitetul clubului rezervase un buchet de

un cornet de bomboane pentru prima care
va intra expozitiune. Aceasta a fost d-na Take
care venise in aceeasi rochie mantila de geai

sombrero negru, ca in portretul fácut de Mirea care se
gäsea una din

De el, se mai alte 20 : Portretul D-nei Pau-
line Blaremberg, de five-oclock. Un cu
pusca, Portretul Yvonettei Ballianu, copilá surprinsd

gest gratios de retinere a unor
fine care se poate vedea la Muzeul Toma

Stelian : Copiii Goodvin : 3 copii : un pe scaun,
cadrat 2 fete la picioarele un negru.

Aláturi de acesta, macheta pentru Plafonul Salei de bal
a schita pentru : Atacul dela Grivita".

Expozitiunea din 1886 mai putin importantä, cea
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precedentd, are dela Mircea 3 portrete lia dela Grivita
lucru opera : 3 peisagii. fi foarte

unde se gdsesc aceste 3 pentru a cum a
Natura.

In 1887 expozitiune nu s'a mai fäcut vedea dece.

* *

De cum se intorsese familia un derivativ
la ceea ce credea, este o suferintä pentru el. Au

cu nepoata unui vestit pictor câmpulungean :
I. Negulici ; dar desi ajunseserd la cásátoria nu
s'a fäcut, pentrucä fata nu-i pläcea. Gäsise el singur un
rivativ : Intâi portreturat rudele :
frati surori. Apoi cei din Niste dintre cari
una páscând un miel, se colectia d-lui Birman.

La Bucuresti comenzile de portrete vin din toate
pártile face portretul doamnelor Metta Cerchez, Sihleanu,
Bicoianu, Emanuela etc. ale d-lor Den-
drino, Peucescu, Cezianu, Halfon, etc. toate märime natu-

portrete vedea lucrurile mare.
Gäsise chiar o irlandezd, care-i poza pentru

nud care a fäcut 2 nimfe, se gäsesc colectiu-
nile Goodwin Cristopol.

Cásátoria aranjat-o singur sau mai bine zis i-a venit
o fi chemat, ca o vointä a destinului, .sub

de fulger. Era iarna 1885. Fusese invitat cu prie-
lui, Mincu Georgescu, la un bal din Focsani pentru

inaugurarea casei sotilor Simionescu-Rimniceanu. Acolo a
pe femeea cu carnatia care a fost visul lui

de femee. D-ra Maria Holban era una din persoanele frumoase
cu care se mândrea orasul copildriei mele : Focsanii. Aveau
un comun de conversatie pictura, d-ra Holban
o practica. Cred fac amintind d-nei Mirea, cele
2 expuse de la Intim Club. S'au reväzut cursul verei
la Slänicul din Moldova, unde Mirea i-a fäcut portretul s'au

de acolo logoditi. a avut la 26 Aprilie 1887.
acum dece Intim Clubul nu a mai avut expozitie

acest an. Era anul de fericire, fericire, care cred, s'a con-
tinuat pentru arnândoi la cornun.

pereche s'a mutat chiar in localul Clubului, care s'a
desfiintat.

Miscarea de abandonatá de Intim Club a fost captatá
de Esarcu spre Ateneu, tot cu Mirea, ca perso-
nagiu central. Ateneul, care pornise cládirea localului

serbári pentru a aduna banii necesari. Acele
cari predominau tablourile vii, erau organizate de Mirea.

Intre tablouri era natural Vârful cu Dor" care cio-
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banul era Al. Florescu, d-rele Bdicoianu, Golfi-
neanu ,Costacopol Marghilornan. Traian Dochia" d-ra

in Nunta sub Directorat" mireasa
era d-na Mirea, mirele Printul B. tirbei.

La inaugurarea Ateneului in 1888 a participat 26 lu-
crari la Expozitiunea ce s'a organizat, care era timp
o expozitiune pregkitoare pentru Expozitiunea Universald
din Paris dela 1889. Aici - la Paris- cu tabloul
Dor, a luat medalia de argint distinctia Hors-Concours.

Era acum complet consacrat oficialitatea,
Maiorescu, nu se putea deck la el, a fost deco-
reze Catedrala din Constanta, care trebuia fixeze ideia

Dobrogea Mobilierul Catedralei fusese
lui Mincu. Lui Mirea i s'a pictura.

Timp de 3 ani, dela 1889-1891 a pictat la
care nu a al fresco, ci l'encaustique, care se potrivea
mai bine cu climatul orasului. Pictura Catedralei se compunea
din: pictura a 3 cupole. Una Domnul Sabaoth, alta cu Isus
inconjurat de 4 evanghelisti, a 3-a cu Maica Domnului
pilul. In semicalotele laterale ale transeptului : Nasterea -
-Invierea lui Isus. Pe tambura Cupolei principale 24 sfinti.

: altar, de o parte Sfintii Vasile, Grigore Joan, de
alta sfintii Andrei, Nicolae, Spiridon. In Biserick pe peretii
transeptului: 8 martire anume S-tele Barbara, Apolinaria,
Agata Tecla la dreapta Ecaterina, Filofteia, Cristina, Eu-
frosina la toate cu chenare decorative. Apoi pictura
pentru Iconostas, Sfesnice.

Sunt multumit am de
care acum se de fumul vremei, ce o intunecase,
numai am putut dau seama de toatá frdgezimea de
culoare, pe care a intrebuintat-o, care m'a
schimbdrile din paleta lui.

La Constanta nu inactiv pentru de
chevalet. Face portretul consului englez Bolton: Portretul fru-
rnoasei a atasatului naval : Mistres Crowl ;
pete de Turci de Bulgari Portretul unei frumoase
gároaice : Sonia.

* *

La intoarcerea lui, dela Constanta o de
10 ani, care a fost cea mai din viata lui.

este numit suplinitor al catedrei de dela
coala de Bele Arte vacantá prin moartea lui Aman
la 1892 definitiv. Prietenul mai mare Odobescu

profesor la superioard. La nor-
a stat, a stat Odobescu. La de Bele Arte

a prof esat 40 de ani, acei, cari reprezintd ceva in
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pictura româneascg au trecut prin säu. Era
sever elevii de cum fusese sine insusi.
Stia numai munca desàvârseste un talent. Influenta lui
se resimte in inceputurile multora dintre : la Banulescu,
Strimbulescu, Verona, Costin Petrescu, Satmary, Mantu, Ni-
tescu, Burada, ba pe unii dintre ei i-a tinut casa la el, ca
pe Strimbulescu, pentru care a avut un interes deosebit, dar
care nu i l-a Ar fi putut determina o miscare de

firea lui nu s'ar fi exprimat fárá mena-
jamente franchetä oarecum care mai mult
deservea.

Al doilea : in 1893 se muta in propria lui casá dela
seaua Kiselef, pe care o construise pentru nevoile lui o
corase gustul lui. Pentru camera sotiei sale face o schitá

a Vârfului Dor. Din atelierul acestei case au iesit
cele mai multe cele mai bune portrete ale lui. ajutorul
d-nei Mirea le cunosc aproape pe toate ar fi fastidios vi
le enumär aci. voiu vorbi numai de acelea pe cari el
a gásit de le marelui public.

A portreturat pe vecinii lui dela Sosea : familiile
rescu, Yarka, colonel Ghika, Ganescu, focsäneni, ca fami-

Apostoleanu, Leca, Zamfirescu, pe Atenei§ti pe priete-
lui ca farniliile Dalles, Stoicescu, etc.
Dintre acestea a expus la 1894 - dintâi salon oficial,

o intrerupere de 6 ani, pe acela al sotiei sale Mar-
quiz, párul pudrat, rochia roz, gânditoare,
rindurile dintr'o scrisoare, ce a citit. Cu acest tablou a luat me-
dalia de aur a Salonului. La 1895 portretul Principelui Dim.
Ghika, comandat pentru Societatea Dacia. La 1897 portretul lui
Constantin StAncescu, care a luat medalia de aur - in
1912 - la Expozitia din Munchen. La 1898 portretul d-nei
col. Mihai Ghika, la 1901, portretul lui N. Kretulescu la
1902 portretul Mitropolitului primat Gheorghian, care
toate sunt etape cariera lui de portretist.

Dar aceastá din viata lui s'ar putea caracteriza ca
perioada decorativ, pentrucá a realizat cele mai multe picturi
murale plafonante. Astf el sunt panourile de peste cele 2 ca-
rninuri din Sala de Consiliu a Báncii Nationale, reprezentând
pe Mercur Prometeu. Picturile pentru Casa Vernescu : Pla-
onul pentru Salonul mare : Dantul, printr'o

teorie de amorasi jucând o ronda 4 panouri pentru biroul
säu, reprezentând 4 virtuti capitale Justitia, Temperanta, Ade-

Forta. Apoi motive decorative pentru Casa N. Cerkez
(Cele 4 anotimpuri) sau pentru casa Blanc (des dessus de porte)

fine cele 2 mari panouri pentru Universitatea din :

Divanul Ad-hoc Inaugurarea Universittii din sub Cuza.
In drumul ascensional, pe care-1 parcurgea - cursul

anului 1899 ajunge - la retragerea lui Stáncescu - director
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al coalei de Bele Arte. Aici face Face
Regulamentul Organizeazd Pinacoteca la Ateneu, pe
care o va avea sub supravegherea lui. Prezideazd Juriile Sa-
lonului. Intervine ca se o sectie decorativd pe

obisnuit. Reuseste a obtine - 1912 -
dela Regele Carol o sumä de 800.000 pentru clddirea
de Belearte, gratie franchetei, cu care a
Statul nu a nimic pentru cu o franchetd, care a
supdrat pe bdtrânul Rege, dar, care firea dintr'o bu-

a lui Mirea.

* *

Cu anul 1902, care este anul Tinerimei artistice", Mirea,
care condusese, oarecum, miscarea artisticd timp de 20 de ani,
trece pe planul al doilea, nu pictura, care se
de membrii acestei era celeia de
el, dar, atentiunea se adresa care noua

care se ridica care se pusese subt egida A. S. R. Prin-
cipesa Maria. Se pare ar fi o oarecare ostilitate contra
lui, la care se dator la Salonul
oficial al acelui an expune, ca niciodatd atunci, vreo
20 de lucrári. De$, mai târziu, Tinerimea" va ade-

,va pástra de ea atitudine de
Nu va expune niciodatá Saloanele ei vreo definitivd,
ci numai studii. când Tinerimea" - 1910 - se va
muta localul propriu el va dea Salonului oficial o
atractie mai mare, expunând vreo 10 printre cari
portretul Aristizzei Stoenescu.

serie de nemultumiri linistea vietei, cu care
se deprinsese. Una dintre ele este aceia de a fi fost pus

stare nu expue la Expozitiunea Universald dela Paris
din 1900.

Prietenul vecinul Col. Mihail Ghika intervenise la
Cantacuzino Nababul, ca fie numit Comisia de Organi-
zare a Sectiunei românesti. Credea i se cuvine sectiunea de

sau decoratiunea interioard a Palatului. Comisarul
neral 011dnescu Ascanio prima lui N. Pe-
trascu, a doua lui ing. Cucu Starostescu, lui i-a revenit
sectiunea de Laines et Tissus". indeplinit misiunea cu

Raportul lui astázi este folositor.
Locul, pe ceruse pentru tablourile lui, nu i s'a putut

da astf el, nu a mai expus. De altf pentru
Expozitiune pregAtise o lucrare de dimensiuni mari,

precum lui. Tabloul trebuia poarte ca moto,
un vers din Victor Hugo ; care aluzie la :
Et Vlad faisait clouer turbans sur les Acest ta-
blou era o armonie rosu. capul ordona
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intueascd piroane fesurile turbanele
Sultanului. Sângele, care curgea fäcuse pe jos se

acorda rosul fesurilor al hainei Domnitorului. E
aceastä lucrare se in Franta, la un incadrator,

din Nissa, de unde nu a mai scoasá.
Dar pe relativ nemultumire, a avut

o alta, care supärat mai mult. A trebuit din casa.
care fusese f ericit 14 ani care s'a vândut pentru

datorii. Pentru a-i lovitura, prietenii 1-au
o petrece la Breasta pentru a face portretele

f amiliei Argetoianu. Cel al d-nei general Argetoianu este o
lucrare de mâna pe va expune la Salonul din
Paris, 1905.

Cantacuzino-Nababul plafoanele
pentru noul Palat din Calea Victoriei. Pentru a putea lucra
mai atmosferd prielnicä, se instaleazd la Paris,
unde va sta vreo sau trei ani. Aceste plafoane sunt : Le
Printemps Prelude et Danse. destul pentru a nu
mai fi descrise. Acolo a mai lucrat portrete ca acelea ale lui
Jaques Guilbert, Elisabeth Clolus, Gerard de Mme
Degrand, etc.

La intoarcerea din Paris a gäsit de Belearte la
Monetdrie de unde se va muta in localul din Calea Grivitei ;
va mai gäsi atmosfera artisticd schimbatd, schimbare care
se datora Tinerimei artistice".

Gäseste o artisticd româneascd, care la
va fi favorabild artelor plastice. Se inmultesc iubitorii

de fiecare arnator o colectiune de
Cei mai ale tindeau Galerii
de Tablouri, nu puteau nu se la el. Toti voiau

ceva de Mirea. Cei cari gustau din farmecul picturei lui.
care era f din seriozitate din noblete, din echilibru

din sufleteascd, din gust sigur pentru ade-
frumusete femeeascä, nu puteau nu

la ea. Deaceea unul dintre ei au 20-30 dela el.
Cel mai entuziast dintre ei trebue socotit Vasile Mortun.

chiar din Craiova
manda portrete, Ministerul de comanda portretele
Suveranilor. Regia comanda pe acel al lui Gr. Mano.
polia din Sibiu invita a participa la comisiunea care trebue

pictura pentru Catedrala din Sibiu, dorinta
poate el va primi a o face.

care era inconjurat, da pentru
lucru prin 1912 pune la cale un nou tablou istoric : Ale-
xandru bun primind daruri dela
leologu". Acest este mai mare din câte a lucrat,

5
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o de 24 m. p. pe care lucrat cu vopsele
pregatite de dânsul. Tabloul reprezinta scara palatului dom-
nesc capul se Domnul, vestmânt
galben, cu barba pe piept. Domnul are
dânsul pe Doamna Domnita. Cu totii se minuneazä de
musetea darurilor, pe cari un trimis le desface din läzi,
altul le Domnitorului. Gestul Domnului
dumerire, nu ce siretenii se pot ascunde in
dosul acestor danii. are o armonie in rosu,
acesta este o armonie galben. Tabloul este impresionant de
rnäestrie de proportii. E de mare, pentru Stat, care

cumpärat este a de a gäsi Sala, care pri-
ere reculul necesar pentru putea privi.

Dar era de ocupat, amatorii de special
amatorii de arta lui läsau. Fiecare voia portretul

de Mirea ; fiecare voea ceva. Pentru Mortun
a lucrat mai rnult : i-a portretul Aristizzei Romanescu ;
portretul artistei Rita Doria, al Lillei Dimitriu. Pentru el pic-0 Capete frumoase, ca acelea ale servitoarei
Mariuta, tot de bun, ca al altor servitoare : Tinca,
Victorita. Lui portretul sotiei sale Marquizd.
Mortun opera lui de cdpetenie cu

o
Alti amatori se numai cu portretul sau al

sotiei ca Grunberg Ruleta, Aisinman, Weissamn, frumoasa
Lebell altii.

Dar unul, care este tot atât de entuziast ca Mortun este
senator Birman, proprietarul unei fabrici de fringhii. In

casa lui se vreo 30 : portrete de familie, Ca-
pete, El este acela care s'a gäsit la momentul potrivit,
ca achizitioneze replica Virful cu Dor", timpul
rdzboiului.

Marele räzboiu nu determinat pe Mirea
Capitala. antrenat de teama de lui
Mortun, care trimes colectia la trimes

el tot ce avea mai de aceeasi destinatie :
argintdrie, bijuterii, stofe, covoare, vreo 60 de tablouri perso-
nale, ca de rnaistri, pe cari le destina Pinacotecei
din Bucuresti. Irnpreunä cu toate acestea a plecat tabloul,
care reprezintá rnândria carierei lui de artist. Gândul acesta

durea. Deaceea s'a urmeze sfatul lui Mortun
s'a pus pe lucru pentru un cu Dor dimensiunile
nalului. L-a lucrat cu aceeasi dragoste lucrând se simtea
intinerind. tabloul nu este identic ca tonalitate cu
dintâi. cei 30 de ani dragostea au pus o tonalitate de
azur cel dela 1882, cei 65 de ani de acum au dat una viorie
celui dela 1918. Capod'opere unul altul la cele 2 capete
ale vietei lui.

www.dacoromanica.ro



67

Dar mai avea sä o notá pictura lui :
Florile. Doamna Mirea, casei lui, semánase petecul de

de pe locuinta Directiunei niste nalbe de di-
ferite culori. Acestea intre ele niste
combinatiuni de culoare, cari au pe artist s'a pus
pe pictat tablouri Nalbe. Nalbele din i-au deschis
ochii pentru Trandafirii din Nalbe Trandafiri i-au
servit de model pentru vreo 30 de tablouri. De florile naturei
a apropiat florile ca niciodatd a avut de portre-
turat un buchet de femei frumoase, cari 1-au solicitat le
fixeze trásáturile. Printre ele citez pe d-nele liana Ottulescu,
Mimicel Dimancea, Senta Cantacuzino, Laetitia Zoe Mirea,
Sanda Eremia, Lucette Gianni, Alice Nenciulescu, etc.

Toate i-au adus minte amintirile tineretei, cáci desvol-
tarea lui coboritoare se fácea evolutiune a
ceputurilor lui. Aceasta a 2-a tinerete i-a adus aminte un su-
biect, care-i la ; o din Gheorghe Assaky,
pe care o realizase demai multe ori tablourile vii din anii
80-90. Era legenda Dochiei a lui Traian. Dochia, fiica lui
Decebal, moartea ei distrugerea regatului Dac,
devenise Dochia in suflet amintirea

a cuceritorului intâmplarea face, ca in cale
Traian. Sentimentele ei isbucnesc poate emo-
tia. Acest e momentul, pe tabloul. Personajul
principal e Dochia, care, natural, e sub trásáturile
unei frumoase fete blonde. Traian e tratat personagiu acce-
soriu. Acest tablou este ultima lui lucrare istoricd.

Aceasta a 2-a tinerete a fost de Productia
lui merge descrescând. Este explicabil. Ajunsese la vârsta
de 70 de ani pe era desgustat de regimul de
opinie la care era supus din partea

* *

atât in ca celelalte domenii, ge-
neratiile noi, cari se ridicau, aveau pretentiuni mari,
tiuni pe cari le socoteau dreptul la In virtutea
stui drept credeau pot ignora pe predecesorii Pe cei
dela Tinerimea" trecuserd pe planul al doilea, necum, pe
cei dinaintea Uitaserd, Mirea era o glorie a picturii

Gândurile acestea au ecou Ministru al
Artelor. i s'a dat - 1924 - Premiul nu
atât, i se meritul, cât principiul
când, doi se al treilea in 1927 1-au
de la directorat. Ulterior lipsa de consideratie s'a reparat dar
nu e mai putin lovitura 1-a durut. La Saloanele
oficiale nu mai participä ; a prezidat Juriul Retrospectivei,
cu care s'au inaugurat de expozitie ale Ateneului.
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A participat la Salonul Ateneului poate semn de protestare
contra oficialitätii din Minister. A participat deasemeni
toate expozitiunile de propagandä din strMndtate din
ca la Venetia, Paris, Geneva, Haga, Barcelona, Bucuresti.

Ultimele lui productiuni sunt portrete de eleve
de rude : Vavilina Veslovska, Laetitia Mirea, Mariuka

Costescu, modelul lui preferat blonda sotie a d-rului Mirea,
d-na Vali Mirea ca termine cum a la tinerete;

nuduri : Vara Primävara.
Vara, un nud voinic de femee asezatä pe un snop de grâu,

un nud fragil de ce tine,
o de Cu acest tablou neterminat

luat rämas bun dela picturä, pe o impresie de tineretP,
de virginitate, de frumusete, de feminitate blondä, tot ceeace
a iubit mai mult viatä.

De acum va mai 4-5 ani, stingându-se
cetul cu Suferise o operatie, care-I släbise mult ; dar
murea mai mult de consecintele profesiei lui. Natura, pe care
o stäpânise timp de 60 de ani, pusese stäpänire pe
lui. Culoarea, pe care o manipulase, o malaxase, de atâtea ori,
cu duhurile rele din ea, se räzbuna pe el. Se stingea de lentä
intoxicatiune cu oträvurile din ea.

Sfârsitul i-a venit la 12 Decembrie 1934.
Aceasta este viata rnarelui artist, care a fost G. D. Mi-

rea.
* *

De sigur, cä ce v'am a fost Mirea, v'ati
astepta sä fac o consideratie asupra opera lui. Nu o
o voiu face, scopul rneu a fost numai de a evoca
fata Domniilor Voastre, un suflet, pentru care opera sa nu este
decât un sernn exterior, care se poate cunoaste.

Ceeace tin este, situez personalitatea lui Mirea
mijlocul picturei românesti.

De curând am cetit o recentä carte, care ar ne
arate, care este evolutiunea artei românesti. Ea urmäreste a
dovedi talentele cari jaloneazd pictura româneascd sunt :
Grigorescu, Andreescu, Luchian, ba pe Andreescu, a-I
face mai mare decât pe Grigorescu. De sigur, lucrul este
exact ne referim la peisagiu. Dar nu se re-

numai peisagiu, ci aláturi de el poate mai mult
decât peisagiul, importá figura omeneascd, care este
luerurilor

De aceea, la trinitatea de autor, propui o altä
trinitate, care completeazd pe cea dintâiu. trinitate

: Aman, Mirea, mai ales Mirea, Petrescu.
Numai asa, punând aceste trinitáti de pei-

sagiu de omeneascd, puteti avea adevärata
sare a

www.dacoromanica.ro



2.

MIRACOLUL IN IN AFARA DE TIINTA

de d. Dragomir Hurmuzescu seara
de 19 1936

Miracolul se defineste ca un fenomen supranatural,
fenomen care dela naturii.
De fapt cum putem oare afirma dela le-

gile naturii, când noi nu cunoastem decât o parte din adevä-
naturii de multe ne sunt necunoscute !

Dar chiar dintre cele a cäror rnistere au fost descoperite
ni se par minuni dintre scriitorii cea mai
gatä curagioasd imaginatie, au fost prezicerile

de realitatea ultimelor descoperiri ale stiintei.
CAci ce s'ar - cum ar judeca chiar un cult,

care a de jumAtatea secolului trecut, pus acum
in radiofoniei, a razelor X a cinematografului

? Färá pregätirea pentru a nu le ar
sidera oare ca niste adevärate miracole ? N'ar supra na-
tural faptul de a vorbi aparat la Londra sau la Paris

de a fi auzit la New-York ; sau de a comunica cu persoane
depe vapor plin ocean ? Comunicatia aceasta ne-o
prin undele electrice, in acest moment, aci salä, se
gäsesc multitude de vibratiuni electrice provenite dela postu-
rile de difuziune ale diferitelor ale Europei chiar din
celelalte ale globului, ba chiar din alte planete din
alte lumi ale universului.

Pentru a le pune evidentá n'ar de
incantatie speciald, de nici o misterioasä, ci de un apa-
rat mai mult sau mai putin sensibil format din anumite pärti
cunoscute, totdeauna intrebuintári aceleasi
rezultate, deci nimic supranatural, misterios, pentru a
prinde pe toate aceste vibratiuni sau emanatiuni elec-
trice mijlocul cárora am acum
avem cunostintá de existenta unele unde elec-
trice in de cele produse de masinile noastre, ele pot
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din cosmosul care care au avut poate
oarecarr, asupra unor persoane supra sensibile ; prin-
tre aceste radiatiuni unele cu efecte foarte primejdioase,
precum sunt razele cosmice, pentru a precizare se fac
ascensiunile stratosferä. Spiritul ornenesc, setos de a
trunde mai adânc tainele a o a
cestor energii cu unele fenomene neexplicate cum ar fi
telepatia, explicatia visurilor altele.

Kipling Cité des songes", descrie un
o destinati unul altuia, cari au avut pe tot timpul ado-
lescentei unul de altul visuri.

George, locotenent duce viata de garni-
are fiecare noapte : se face e

stufoasd, ce cobora o o printesä
numitá Annie-Louise, pe plaja luminatä de un reverber
zitä de un policeman care : sunt paznicul de venit
din cetatea visurilor. Vino cu mine. In acel moment el se
tepta. in rázboiu, se in Englitera pentru
valescentd. Acolo face cunostintá cu o ; timizi a-
mândoi, nu spun nimic, dar fata cânte in melo-
dia el recunoaste ceeace auzia visul
Atunci el visul, spune despre pazitorul de zi,
de lumina dunelor de nisip, de cetatea ; iar ea
bucneste in visurile lui era ea.

Nu o fi adevärat, dar e poetic, e frumos !
revenim, insä, la minunile controlate, este oare mi-

nunea razelor X mai putin miraculoasd, când reflectäm la
faptul prin ajutorul acestor raze strdbatem corpurile opace,
putem vedea prin corpul viu de a studia
de a interveni bisturiul in mod precis de a trata astfel
pärtile unde s'a localizat ?

Aceste raze X au fost intrebuintate cu puterea cau-
terizantd in contra unor boale repetate asupra
cancerului, care face atâtea victime printre vietile omenesti.

Cu descoperiea corpurilor radioactive, acele corpuri
cari radiatiuni, s'a mers departe. proprietate
s'a s'a generalizat la o de alte corpuri, a
truns biologie chiar celula ar fi producätoare de
radiatiuni !

De aci revenirea la ideile spiritualiste vechi la cele
sofice mai recente a efluviilor imprejurul omu-
lui - omul considerat ca un radiator de energie - acea

persoanlä aura, prin care se manifestä starea
a farmecul, bundtatea ce

jurul De aci la aureola - curn
- ar fi drumul scurt.

Dar cinematograful sonor, nu este el oare o realizare
care ne-am obicinuit, ne-am ? cei mai
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zelosi adepti au uitat n'au poate nici descoperirile
pe cari se : munca persistentd, tenace, ce a trebuit

ce a fost adus in acest stadiu ; intrecerea
o mai mare perfectionare ce se va produce relieful proec-

Se vor prirnele momente spirite conserva-
toare, de schimbare, cum s'au detrac-
tori ai primelor filme sonore.

Dar problema este un mare numär de fiziciani lu-
cu credinta vor solutiunea definitiva, dupä

care se va trece la alte aplicatiuni ale adevdrurilor noi ce nu
vor desigur apará armatelor de cercetatori.
minunätie, ce se arate mod timid unele
mai inaintate, este televiziunea, transmiterea la
a vederii a sunetului ; la per-
soana figura, atitudinea vorbirea ei. Astfle ar fi sä
vedem la Bucuresti nu auzim, dela opera
Scala din Milano.

S'ar prin realizare s'ar atinge punctu
culminant al minunilor inventate d einteligenta omului. Dar
o intuitie ne credem omenirea nu se poate
opri ; prin probele, prin inventiunile, aplicatiunile, de
acum se gäseste tot mai cutezatoare, tot mai

Este de observat in toate aceste minuni realizate.
nu nici un fel de secret misterul naturii odata
descoperit se cu aceleasi rezultate se implinese
aceleasi conditiuni necesare producerii fenomenului.

Omenirea din secolul nostru a o serie de inventiuni
mult mai minunate a putut visa un Jules Verne :

avionul, care tinde mijlocul mai indicat de trans-
port pentru cari n'au drumuri, dar
peste Submarinul care devine tot mai
perfectionat, astfel s'a tot micsorat victimelor ce
le prin accidentele scufunddrii. Nu vroim vorbim
despre inventiunile de cari, desi sunt foarte
toare, sunt totusi de uimitoare ca aplicatiuni, spi-

nostru coplesit" a pierdut facultatea de a se mira pri-
meste afirmatia celor mai

Progrese mari s'au in toate : biologie;
mecanica, chimie, dar mai putin isbitoare impresio-

nante ca cele de mai sus. Toate acestea, mai mult sau mai
putin asteptate, ori de minunate surprin-
zátoare ar fi ele prin rezultatele nu sunt in de
naturii, deci nu satisfac definitiunei miracolului, care trebue

misterios neexplicabil, cáci, este cuprins
hotarele cunoscutului nostru nu mai este mister, iar

e mister se dincolo de hotarele cunoscutului atunci
nu-1 putem

Ceeace este de sigur drept este pro-
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gresele ne seama cá nu cunoastem decât o
micá parte din fenomene din raporturile In serie de
fenomene, stabilite, nu de nici un miracol.

unei stele nu mai constitue un semn ceresc de de
amenintare Mecanica ne prezice cu exactitate
eclipsele de de soare care erau de te-
mute de popoarele europene, mai sunt azi manifesta-
tiuni de la popoarele primitive din Africa insulele
oceanice.

Aparitiunea sau disparitia stelelor cari pot stráluci o
dispar, existenta la o de mii de ani de lu-

a unei grozave conflagratiuni in care dispar lumi vechi
se nasc altele noi.

Astfel, de unde la inceputul epocei renasterii se mai
zentau miracole pe cer se interivna cerul afa-
cerile omenesti, niciun miracol nu mai apare meca-
nica cereascd, nici o intârziere, nici o in mersul astrelor.

Nu este mai aparitia, descoperirea unui
apt nou care nu satisface existente cunoscute nouä, nu

trebue considerat ar fi in contra adevárului, ci
n'au exprimat adevárul deci trebuesc modificate ca

acest apt.
s'a intâmplat cu descoperirea radiului, dupá care le-

gea atomice a fost modificatä.
Gratie desvoltärii a criticismului miracolele

s'au tot au rämas mai cu in domeniul
patologice al nervoase.

Anatole France Jardin d'Epicure" scrie pagini de
pätrundere, din cari :

pot nici un caz ateste anumit fapt
ar fi contradictie cu ordinea universului, cu necunos-
cutul divin. Dumnezeu chiar n'ar putea-o face decât
lind o nenorocita distinc#une manifestatiunile generale

manifestatiunile particulare ale sale, recunoscând
cá face din timp timp corectári timide la opera sa, fäcând
astfel márturisirea umilitoare greaua ce a
are trebuintd din când când, pentru a merge
'de modificári prin intervenirea fabricantului".

la inceputul Rena$terei

In Evul Mediu noaptea apásátoare, necazurile
suferintele indurate de omenire, se o

cu o dorintá de viatá Se revine la cultura
sicá chiar se reprezentarile religioase zeii

antic cu sfintii icoanele.
cu spiritul critic incepe risipeasca norii
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ignorantei, rämâne destul obscurantism pentru a da
nastere crezare la o multime de näscociri, aparitiuni consa-
crate miracole, care sunt transmise publicate gratie
coperirii recente a tiparului.

Documentele ne spun, 1500 s'a väzut pe cer,
sacia, aproape de Saverne un cap de coarne
o stea

In an la Lucerna, Elvetia, la 21 Mai, se aratá pe
ce un balaur oribil la vedere, de

care sbura podul
In 1503, trei ani, inteun sat din ducatul

variei numit Wilsoc, apare deasupra bisericij un dragon fio-
ros din

In acelasi an la Milan, ziva mare,
toate stelele pe cer cu

1514 la 8 ore dimineata ducatul Witemberg apárurä
deodatá 3 strälucitori.

In 1520 locuitorii orasului Wissenbourg, pe Rin
pliná un sgomot de de arme, scene
de in cât locutorii alergará armele crezând
tatea asediatä.

In 1528 deasupra orasului Zürich se niste cercuri
de foc.

In 1536 Spania se aparitia a doi luptátori armati
cu unul avea brasard" pe care era desenat un
tur cu inscriptia regnabo, avea un scut pe care era

o stea cu inscriptia regnavi cel cu vulturul pe
acesta.

In 1537 in Italia, un vultur, urmärit de un cârd de
cotofene, el avea ghiar un pahar in cealaltá un

In 1545, la Cracovia, dupá un träsnet, cruci de foc
din cer pe bisericd. care foc.

In 1589, la Blois, o tortä fläcäri se aratá in pur-
tatá de doi oameni alb având in mâna o
sabie de

aceiasi iz Paris St. Denis doi
cari se ciocnirä producând sgomot apoi se desfäcurd

se retraserá fiecare dispärurä la orizont.
Am citat numai o parte din pretinsele miracole apa-

ritiuni foarte numeroase ale timpului inotând in acea atmo-
de minunátii care poporul.

S'a transmis numai o parte din cele intâmplate,
putine din acestea au fost scrise pástrate in documente.

Dar lumea occidentald s'au pástrat numai cele
au fost multe altele, mult mai numeroase care s'au

transmis prin graiu.
Miracolele minunAtiile erau mult mai abundente
impresionante orientale, de unde o parte soseau
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in Occident. Astfel era legenda Jidovului Rdtdcitor ble-
stemat mereu pe drum in etern, pentru ca

de a fi lovit pe Isus Christos când era dus
lui Pilat ; când a avea 30 de ani tiu

legenda spunea ce 100 ani, revenia
din la 30 de ani. A ca un mosneag
lungi care acopereau umerii cu picioarele goale,
o manta care acoperea la Era
afabil rezervat. Cu toate era jidov, asista la
slujba bisericeascd bátea pieptul plângând,
plângea adesea nu La 29 Iunie 1564 a fost

la biserica din Hamburg unde a vorbit persoanele
de in limba - bine In 1575 a
tâlnit pe drumul Madridului, atunci vorbia limba spaniolä.
Multi ani aceea fu la Strasbourg vorbind
gistratii orasului.

Vreo de ani mai târziu a fost la Beauvais, la
Noyon - când vorbea frantuzeste.

Miracolul timpul Renagerei

acele vremuri, act administrativ de guvern
de nu se a se consulta prealabil prezi-

Papa Sixt IV fâcea se cerceteze mersul
netelor pentru a momentul oportun receptiunilor
lemne, a planetaris demonstrata.

Jules II consulta astrologii pentru alegerea zilei
nárii sale.

Se credea in astrologie aceasta constituia un titlu
de glorie a familiei Medicis Milan.

Din antichitate se continua obiceiul de a trage horo-
sccpul la nasterea unui copil se fáceau pe aceste preziceri
interpretäri de fericire de prosperitate. Astrologia era
carte reprezentantii mult apreciati chiar

temuti.
omului natura avea o spi-

ritauld-capul, morald-inima, materiald-stornacul, la care
respundea cerul, apa.

plantelor era familia in modul
: soarele este tatäl, planeta, mama, satelitii copiii.

Deci copilul este pdmântul.
Din examinarea cerului a naturii se putea cunoaste destinul
celui nou

Se precizarea astrologului Luc Gaurie, unul din
mai reputati din Italia ai timpului, care era consultat de

toti oarnenii de ai El prezise reginei Caterina
de Medicis sotul regele II, va fi duel.
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In timp circula o carte de preziceri versuri
foarte sibilice - care fu interpretatd cam in acelasi sens ca
a astrologului Gaurie.

lucrul miraculos : Henric II fu duel
sportiv de Montgcmery. De atunci Caterina de
dicis cázu complet in devotatiunea vräjitoriei, astrologiei
a prezicerilor ale lui Nostradamus. In special Nostradamus

o mare reputatie prin scrierile sale. Centurie
- in versuri, 1550, - care prezise moartea lui II.

neavând copii ternându-se de a fi repudiatd,
la Paris.

Nostradamus bea o
: de sânge de iepure, infuziuni de picior de

nevástuicd in otet, corn de cerb pulverizat, amestecat cu
de lapte de acest medicament,

terina avu 10 copii, ceeace de fapt constitue o minune !
moartea lui Nostradamus, alti magicieni,

astrologi, vräjitori sarlatani dobândird influentd mare la
curtea Frantei.

Regele Carol IX, mai preväzdtor decât Papa Leon X,
când primi vizita unui alchimist, care se a

marele secret de a obtine aurul din celelalte metale
care cerea bani pentru a realiza aceastä transmutatie,

: cum se face D-ta esti punga când
secretul de a o umplea.

Carol IX, prin toate practicele cultului misterelor astro-
logiei, cari forta mama sa, regina Caterina,
ajunsese la limitele delirului.

Supra naturalul miracolul astrologii prezintá
cárti noi cari se inmultesc multi
câstige un mijlcc mai usor de trai, din buna nai-
vitatea unora mai a multimii, in care conta-
giunea credintei supranatural corespunde unei
ciale necäjite dorintei de mai bine, pentru spirit critic.

Miracolul sau supranaturalul care este personal
pinde de psihologia eului, se usor unei in
suferintd sperante de viitor.

Pe aparitiuni paradiziace, proectarea unor dorinte
a unei viziuni interne, s'au spiritele rele, cari

aceste : diavolul, demonul care
lucrurile rele crimele. Impdrátia intunericului

infernu are organizarea sárbátorile lui.
cum am mai spus, miracolele s'au imputinat cât

omenesti au putut explica fenomenele naturale.
Ba manifestatiile schimbat natura, s'au umanizat
vântul rniracol se intrebuinteazá pentru a o actiune sur-
prinzátoare dar mult ; se zice mira-

de la Marna, când armatele germane, Sept. 1914, dupä
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dela Charlesroi, care alergau asupra Parisului, au fost
pe Marna se

Se mai miracol adesea scaparea dintr'o situatie
inextricabila, un accident, o grea. Aceasta este
numai un mod curent de a vorbi.

aparitiuni de caracter religios au mai fost in
timpurile moderne dintre cari cea mai renumitä este apa-
ritia dela Lourdes Franta in Pirinei in grota unde se
seste izbavitoare vindecatoare. Aci se face in fiecare
an un pelerinaj al celor suferinzi, organizat de episcopia

ajutat de cetätenii Din cauza acestor vizitatori
localitatea s'a desvoltat cu mare profit pentru locuitorii din
acea parte.

In 1858 o de 13 ani, Bernadette Soubirous, avu prima
aparitiune a Sfintei Fecioare apoi de 17 ori in

; intotdeauna acelasi fel având
un costurn alb cu de care niste

cum este reprezentatä general pe icoane.
De atunci viziuni n'au mai fost dar apele efectul

miraculos asupra multora dintre suferinzi, care vin
chiar baston, mai cu asupra celor atinsi

de boale nervoase isterice. Explicatia acestor vindecari v'ar
putea fi cu mai multe detalii preciziuni de un medic
psihiatru. In acest fel de sugestiunea un mare rol

vindecare, vointa Porunca putermc suge-
: ia patul räul.

Un caz identic, pe care cunosc dela o de toata
increderea, s'a intâmplat primele ale
de frecventä Paris, tratament introdus prin
lucrarile profesorului Darsonval - de aceea tratamentul se
numia darsonvalizatiune.

Un medic nou din Facultatea din Paris a voit
o specialitate din acest tratament a comandat un aparat

producator al acestor la casa de constructii Gaiffe- anume transformator Ruhmkorff, solenoidul
se aseza pacientul, iar un firul elicoidal de

imprejur trebuia curentul la o tensiune destul de
mare chiar periculoasä n'ar fi fost la mare.
Dar pentru a produce acesti curenti mai este trebuintä de
o de electricitate, fie o baterie de acumulatori fie o

de distributie electricd care alimenteze masina Ruhm-
korff ; Medicul nu trebuesc acestea.

atunci scena ; ce primeste aparatele,
le la primul caz ; pacientul fu introdus in
acest solenoid mai putin imbrácat, ca efectul curei
fie mai puternic, deci izolat acest solenoid cu o perdea
de cauciuc imprejur. El se el de mister cu
teama de a nu atinge firul, recomandatia medicului
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sirnte o ingrijoratä. Nu vede ceeace se aude
recomandarea incurajarea din afarg. La intrebarea medi-
cului simte ceva, emotionat räspunde in sensul

: nu este o o actionare functio-
? da, räspunde paicentul convins inviorat.
Pacientul iar medicul el de acest succes

trece la furnizorul aparatului pentru a regula plata spune
l-a a dat rezultate bune. Mirat, negustorul

cu ce electricä l-a alimentat, el nu-i
zase aceste din aparat. Deci aparatul nu mersese

bolnavul s'a intremat. Intämplarea este
ratá ne aratá influenta ideii sugestiunii.

putere este cu mult mai puternicä asupra mal-
Prin amplificarea ce obtine, prin dorinta fiecdruia de a

comunica vecinului lucruri importante prin trecerea din
om ea capätä proportiuni nelimitate, cari pot ajunge
la manifestatiunile cele mai innáltátoare de de
punere sau de ferocitatea cea mai sälbaticá, dupä
rile celor ce dcminá comandá.

asteptati desigur sä spun ceva despre
viziunea lui Petrache Lupu sau miracolul dela Maglavit, cred

acest särac la cuget, dar curat la suflet, a fost
bine ales toti a lumea fie cu mai
omenie, fie cu mai iubire, cu mai multá de
Dumnezeu, prin muncá cinstitä nu mai fure
lucrul altuia.

Aceste sfaturi recomandate lui Petrache Lupu de
Mosneagul barba mare, cu picioarele
goale a avut darul fie ascultate urmate de cre-

cum e natural, prin contagiune s'au
ziunile au apärut in diferite colturi ale locuri de
lerinaj. Miracclul dela Maglavit ar avea darul sä morali-
zeze lumea.

El apare dar ca o necesitate a indreptärii
miracolul adevärat ar fi ca societatea noasträ sä fie
de toate relele cari bântue : hotul nu mai fure,
cinosul nu mai acei ce se devotaezá pentru
binele obstesc mai pentru interesele
sä-si intrebuinteze pentru o mai bund ago-
nisire averea statului, o sincerä colaborare cârmuirea

Printre acordate una din cele menite
infrumuseteze viata, o uite odatá mizeriile

zilnice, e imaginatia.
Fiecare simte nevoia ritmul monoton al

traiului evadându-se alte lumi cari
tocrnai ce nu-i viata - deci minuni frumoase.

Cu e mai - mai copil - fie individ sau popor,
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el mintea lui puteri de näscociri nebdnuite. Ce sunt
zânele ? Ce sunt basmele ? Decât aparitii forme luminoase,
frumuseti orbitoare, eroi puteri supranaturale, smei
limbi de foc, násdrävani, nesecate, câte
toate pe cari omeneascd le in subcon-
stientul

Minunea nu e deci o manifestare prin ea ci proec-
tarea stärei poetice imaginative sau patologie nervoase a
dividului apoi prin contagiune a multimei. In de
aceste manifestatiuni subiective, sunt cer pâmânt

fenomene pe care cunostintele noastre nu le-a putut
taloga - poporul le numeste miracole - oamenii de

mai mult de insuficienta cunostintelor
se trudesc de a desválui misterul, cât cercul
telor se se tot pentru ei hotarele
necunoscutului.
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ZIUA DE 24 IANUARIE

Conferinta lui Iuliu Valaori, in ziva de
24 1936.

Rezumat

Incep conferinta mea cu cuvintele marelui Rege Carol
: Ca toate faptele mari din viata unui popor, Unirea a

fost cu de acei factori cari vor fi
totdeauna stâlpii neclintiti ai fiintei noastre

deci unei patriotice traditii,
noi astdzi a 77-a aniversare a Unirii. CAci prin

unor asemeni comemorative se
timentul national.

Omagiul nosiru e deci plin de recunostintd, de afectiune
de veneratie pentru eroii cari s'au luptat pentru realizarea

fericitului eveniment al Unirii.
Idealul politic al celor state române Valahia Mol-

dova era, la acela de a-si apdra independenta
de unguresti sau poloneze ; din
secolul XV la pentru neatärnare, idealul
aproape constant, a fost acela al unei politici crestine de luptä

turcilor.
Trezirea constiintei nationale a poporului român care ur-

märea sale, nastere mai târziu, la
inceputul sec. XIX. Conducdtorii intelectuali ai acestui popor

lucreze râvna pentru pregAtirea

In urma numeroaselor lupte ce s'au dat pentru
rea acestui ideal, se ajunge la Conventia dela Paris, din 19
August 1858, care organizarea Principatelor. Mai
ziu, la 24 1859, Cuza e ales domnitor al ambelor prin-
cipate.

de acest vot, ce aveau Puterile ? S'a discutat
mult timp s'a ajuns in cele din recunoascd, la 6
Septembrie 1859, ceeace avusese nu angaja nimic
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viitorul. Votul anunta toate acestea unirea a

Moldovei a Românesti.
s'a

Cu o respectatd de vecini de
dusmani, s'a t márire neamului romänesc. la

mare, a tuturor, care
neam era : o stáruitoare, spre a nu se
opri fireasca trebuintä a intregirii noastre Prin
pacea dela Paris, s'au fixat hotarele actuale ale României
Mari, infAptuindu-se eu modul acesta unitatea

Astfel, visurile visate de párintii de strárnosii nostri,
au devenit o realitate, un
singur stat un popor
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GRESELILE NOASTRE POST-BELICE SOLUTIUNILE
MENITE A CONTRIBUI LA ASANAREA ECONOMICÁ

FINANCIARÁ A

de d. G. D. in seara
de 26 1936.

- Rezumat -
Cari sunt cauzele cari ne-au adus situatia de astazi,

sufocanta, pe care o simtim cu ; cari sunt cauzele cari ne
fac realmente nu mai fim siguri de ziva de mâine ?

Sunt 3 cauze :
Prima este de pe care n'am

provocat-o noi, ci trebue s'o din momentul ce suntem
o din international.

A 2-a o constitue greselile poporului deci
greselile noastre ale tuturor, fine,

A 3-a o constitue conducatorilor nostri de
Stat postbelici.

cu prima constatám mostenirea
boiului a fost pentru noi se poate de distrugerea
de bunuri oameni.

La conferinta de pace dela Paris, Consilierii- cari eram eu - pe de date certe am evaluat
toate distrugerile de bunuri oameni la 31 miliarde sau
la 950 miliarde lei actuali '). aceste distrugeri n'ar fi
decât de 800, sau 700 miliarde lei, totusi cifra e

sárácia in care ne-a adus rásboiul ; inventarul agricol
distrus, stocul de animale redus la 15%, masinile industriale
furate, la fel locomotivele reduse dela 1000 la 45, etc. etc.

Se poate usor vedea ce gol enorm a läsat economia
particularä aceste pagube imense.

Tot ne-a mai läsat ca mostenire o de 55
miliarde miliarde cota parte din datoria provin-

1) N'am ca desp5gubiri 6 miliarde

6
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ciilor alipite miliarde reprezintá datoriile de
zise.

Tot din partea - ca din lantul inter-
national - trebue cea mai mare ce a
suferit dela 1866, care a rdsturnat din temelie
nomia particulard a Romaniei,

a agricole.
Dar oare, poporul ca indivizi, ca contribuabili

cetäteni oare nu am nici o nu avem nici o
la situatia grea in care ne ? Desigur da.

noi avem o mare Statul
Conducdtorii lui nu pot mare lucru, noi nu

nu misiunea lui.
avem noi cetdtenii rázboiu, cum

am viata ca minorii risipitori
am petreceri, cheltueli, in

pentru a dovedi aceasta, voiu da cifre de
inutile, sau aproape inutile sau de lux pe care le-am

importat in enorme, cari au agravat situatiunea
in mod extraordinar de pentru nu le-am

putut iar azi arieratele ne de
Astfel dela dela 1920-1934 in-

terval deci de 15 ani de libertate am importat
rnárfuri de 318 rniliarde lei.

Din am importat automobile, accesorii
cauciucuri de 18 miliarde, o pe roate.

Aveam tara 1933 : 33.568 automobile nu
aveam 806 tractoare pentru asta

o gospoddrie de popor constient ? D-1 De Monzie
interwievul a putut drept : Este de
mirat dela granitä la Bucuresti n'am putut vedea
nici un tractor !

Dela 1920-1934 am mai importat : de 7 mi-
liarde ; Fructe coloniale de 11 jurndtate miliarde.

In ce greselile postbelice ale Conducdtorilor
nostri de Stat ele sunt prea multe ca intru detaliile

deci peste toate aceste greseli.
Dar nu pot nu critic in modul mai sever usurinta

Statului de a contracta Imprumuturi nu
mai putin de 70 miliarde lei, ale rezultate
nu le vedem Cu greu va putea gási cineva un echiva-
lent multumitor al 70 miliarde cheltuite.

Nu pot nu critic modul mai sever de
functionari, ce din an an, prost nici o
sanctiune eficace contra abuzurilor actelor de late-
rale, trebue aducem toate laudele acelora cari
si-au redus la ultima expresie satisfacerea trebuintelor spre a
nu se abate dela drumul drept, schimb sunt foarte multi,
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cari mai siliti de mizerie de simtul de conservare,
apoi din obicinuintá se de venituri laterale, care pro-

prin acest sistem o adevaratä prapastie Stat
cetäteni.

Nu pot sä nu critic sever politica de sugrumare
a tuturor contribuabililor, distrugand pe izvoarele
de productie ale Tärei propriile izvoare de venit ale Sta-
tului, numai ca putern face fatá plätii lefurilor acestor

Nu este anecdotd, ci un fapt autentic urmátoarea
Un venit anul trecut pentru prima datä in

contact cu mersul lucrurilor la noi, s'a ex-
primat astfel la Institutul de Export Subdirectorul
General, Fericitá e De ? Pentrucá oa-

D-v. politici se muncesc de 10 ani ca s'o tot
nu le-a reusit, pe la noi, s'ar ceva,
2 ani s'ar duce de tot imperiul britanic.

atunci care este situatia de azi care sunt mijloacele
cari ne permitá a din acest haos ?

Chestiunile cele mai grave in care ne sbatem
trebue sä le o solutie sunt numär de 7-8 pe care vreau

le redau mod succint, spatiul nu permite o extin-
dere mai mare.

1. In primul e agricultura. Agricultura a fost este
bogätia de a Tärei noastre. Din träesc 80%
din populatia Tärei, 15 miloane de locuitori.

De preturile cerealelor au de
s'a rästurnat noastrá economie

nationalä in fatá de Venitul a
el cu de 3-4 ori, prin aceasta dupä cum

am spus toate celelalte bresle.
Greseala cea mare a ca a agricultorilor

a fost toti au crezut cá scädere va fi trecátoare.
In ce priveste, pe spezele mele am fácut in 1930 o
de studii la Paris Londra, la toate bursele de márfuri
am venit convingerea preturile scázute se vor mentine,
ceeace am publicat in ziarul Epoca" din 1930, acest ziar
era organul lui Vlad

Ei bine, trebue se de toti ; trebue sä per-
soanele oficiale neoficiale ca agricultori, cá preturile
zute ale cerealelor se vor mentine zeci de ani, zeci de
ani va trebui ca in mizerie, de
3-4 ori venitul nostru national scäzut nu mai putem ne
tisfacem nevoile de altá

de dunärene aprovizionau Europa
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55% din nevoile astäzi numai 5% acum judece fie-
care aceste europene vor mai voi - de voe

de renunte la cultura agricold. - Nici 1

de ce afirm, precum au trecut 5 ani de preturi de
mizerie, vor mai trece zeci de ani care ca
ne vom sbate sufocandu-ne. Preturi mai urcate din cauza unor
recolte rele, nu ne poate face bucurie.

E usor sä cerem : lucrati mai bine pdmântul. Aceastá cul-
mai necesiteazd cheltueli mari cari nu se

se pot deck cerealele au preturi mai mari.
Sunt sate in Moldova 1.800 hectare de n'au

deck 50 perechi de pentru arat, noi cerem dela ei cul-
intensivd cu arkuri.

Dar in pretului cerealelor a rdsturnat
economie provocând mizerii intre

diferite izvoare de productie ale ; a
t in mod firesc comertul nostru exterior precum

balanta comerciald de
Desi de exportate au crescut, totusi

valorile au in mod enorm din cauza preturilor
Astfel 1926 am exportat de 6.117.000 tone,

1934 de 8.852.000 tone. valoarea exportului a
1926 de 38 miliarde, pe când in 1934 ea n'a deck de 13°
miliarde. Cu preturile din 1926, exportul din 1934 trebuie
aibe o valoare de 56 miliarde, pe el a lost numai de
miliarde, de 4 ori mai mic ca valoare. acum vedeti dezastrul
Dar dezastrul viitorului apare mai gray, - voi spune

din cele 13° miliarde Lei, export, cerealele nu reprezintd
deck miliarde, nici 10% pe 1926 cerealele
depdseau 12 rniliarde Lei.

Astäzi tot exportul se la 4 articole mai
portante produse petrolifere rniliarde, cereale
animale produse animale miliarde, jar lemne miliarde,
sau 95 % din totalul exportului.

Gravitatea cea mare ce o acest export este
petrolul lemnele care reprezintä la un miliarde

sau 67% din exportul nostru au isvoare secabile
timp mai mult sau mai putin apropiat ele reprezintá mai
mult o reducere de fond deck o refacere de venit.

Nu ne rámâne deci deck cerealele animalele pe care
le putem privi ca un venit ce se reface anual pentru export.

Dar acestea nu reprezintá azi deck 3,6 miliarde lei sau
abia 25% din exportul nostru total actual.

Cetáteni ai Rornâniei, dezastrul la care trebue ne
cu totii primul Statului cari

au rdspunderea : 67% din nostru de azi
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E un noroc prin ce s'a pus importului, acesta
s'a redus, la 13 miliarde Lei.

Ce putem in privinta agriculturei ?
In de legi regulamente din care avem destule,

trebue primul printr'un program de
pe se poate preturile industriale

merciale, la preturile agricole de mizerie. Nu se poate admite
pentru vreme o prdpastie ele. Nu putem concepe
ca pe teritoriul de 294.000 km. p. are tara, ici colea
avem o de oxigen ce venituri
aglomerate, restul lucie. cu mintea lui sim-

zice : mie mi se pe cereale preturi mici, ni se
de ce avem nevoe cu preturi mici.

In al 2-lea ne privirile
rea agriculturei prin munca la teren organizAm pe pro-
ducatori. Organizare organizare ! Aceasta va trebui
cerem dela tot Poporul dela toate guvernele.

In al 3-lea avem sträinatate o organizare
tumitoare de agenti comerciali cu care

este nevoe din in cu mostre din pro-
dusele noastre pentru plasare.

In al 4-lea a cultiva cereale cu un
buseu mai sigur mai rentabil, in primul derivate.

productiune care azi n'are debuseu fie fie
nu mai avem ce face ea. Exportul Bulgariei

azi din struguri, tutun Bulgaria cu o populatie
de 5 milioane locuitori azi 900 vagoane
nia cu o populatie de aproape 20 milioane locuitori nu_
mai 700 vagoane Ne de ani de zile introducem

gospoddria tdranilor de N'am Ungaria a
Ea a crescut de stil mare. Cu Autoca-

rnioane au plecat apoi din sat sat schimband proaste
ale pe care apoi le-a exportat cu gáini de

se face progresul facem stupi sistematici,
gratuit sau cu un pret redus rate, crescdtorilor de

bine pentru miere avem debuseu. stil mare
pomi fructiferi gratuit populatiunei rurale, etc. In

de cheltueli mari pentru personalul de birou mai
bine astf el de rezultate practice imediate.

industrializám produsele agricole, pe care acum
le-am desconsiderat ne facem mai
pendenti de

Astf el vá mira azi tot
dela abator se pe schimb produsele lui de
albumind, seruri sanguine le importám cu
zecile de milioane, din

N'avem nici chiar in Bucuresti un frigorifer stil mare
de putin 1.500 vagoane ca putem conservdm astfel
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pestele, strugurii fructele ca sä le putem conserva
sä le putem 5 sau 6 lei kgr., nu

40 50 lei.
N'avem o de rafinarea unturei- zisä

- care ni se cere de sträindtate cantitäti de sute
de vagoane.

N'avem o sistematicd care la popu-
latia lapte unt pasteurizat spre a nu ne expune sä bem lapte
dela vite tuberculoase de serviciul vete-
rinar al Municipiului 8% din laptele ce se aduce dela

Bucuresti provine dela vaci tuberculoase.
Dar dacä ne de hrana vitelor ca sä aibá puterea

de mai mult trebue ne de puterea
de a agricultorilor. Dar ce putere de pot avea
ei dacä li distrug diferite primul alcoolismul ?

De 9 ani de zile lupt tot sufletul ca Presedinte al Ligei
Societätei Temperanta" contra flagelului alcoolismului

mari sacrificii materiale de - 9 ani de desin-
teresatä, gratuitä.

Dar este desinteresul al Statului al
contra acestui flagel.

Este special mentalitatea Statului care
pentru nevoile sale fondurile pe cari legiui-

torul din 1926 1931 le-a pentru sustinerea luptei
antialcoolice, schimb pe noi in
cheltueli datorii !

Din proectul de lege generos de a alcoolismul, al
lui Brâtianu din 1926, n'a mai nimic in fata noii
mentalitAti de stat.

Azi rachiul din cereale decimeazd o parte de populatia
tärei, terasa parte. In acest an terasa a dat
liarde kgr. vin, care va fi consumatá 6 luni de
terasa nu mult.

Din Septembrie in Martie nu vedem deck tärani
beti, carciumile mutate la unul la altul ; sticla
de la plug, mai mult dormind zilnic
capul ametit de terasä, nu numai femei, dar copiii
ce merg la totusi autoritkile de Stat au stat stau
impasibile din punct de vedere al puterii de
ale plugarilor. A trebuit un alt concurent, podgorenii
de vin american care sguduie pe Stat nu
se mai poate tolera terasa. i acest timp noi conduckorii
luptei antialcoolice neajutati de nimeni, cari ne-am gajat toatá
averea pentru idealul luptei antialcoolice, a trebuit de-

Statului nu mai putern duce lupta antialcoolicä
o ia asupra lui, din momentul ce sprijinul moral ma-

terial ne lipseste, timp in schimb dansul zecilor
sutelor de milioane prin fraude conruptii detrimentul
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Statului puterea peste acest blând dar
rocit popor.

Aduc aci toate elogiile Ministrului care a
asupra ministerului sänätätii lupta contra flagelului

coolismului, oprind astfel a tot ce am realizat noi
9 ani de

* *

Dar acest export redus 38 miliarde la 13° miliarde
menit a valoarea importului nimic mai mult, ne
mai plus in o situtie in fata unei
datorii de 138 miliarde lei, ceeace este enorm ! de

aveam un export de 670 milioane lei o de
miliarde aur deci datoria era numai de un

sfert mai mare deck exportul. Azi avem miliarde export
138 adicá e de 12 ori mai mare

deck exportul. Cu ce o vom mai ales avem de plätit
in plus arierate comerciale, apoi legatiilor, Comi-
siuni, Misii, etc. ?

S'a amânat plata anuitätilor, dar la expirarea termenului
cu ce plätim ? De unde bani de unde devize ? Anuitatea la
138 miliarde lei reprezintd peste 8 miliarde lei anual, din care
aproape 6 miliarde in

Datcria ce o avem astázi se compune :

1. Datoria 13 525 miliarde
2. Datoria
a) plätibilä in aur 33 708

b) datorii de 39 476

c) datorii decurgând din tratate p
prov. alipite 15 790

d) De stabilizare refacere 24 522

e) Aranjamente speciale . . 1 770

f) Din arierate, Transa A. B. 8

Total 138 miliarde lei

Se pune intrebarea cum putem rezolva chestiunea acestel
mari datorii ?

In primul rând trebue deschis creditorilor cä
datoria de rázboi propriu de miliarde lei nici nu o
putem nicj nu voim o plätim. In rázboi a dat fiecare aliat
ce a putut. Unii au dat tunuri, alimente, medicamente,- cum am fost noi, am dat oameni, carne de tun care

mai mult decât materialele fárá suflet. Noi am mai
suferit distrugerea de lucruri de sute de miliarde lei. Rásboiul
a fost dus pe teritoriul nostru. Deci tabula rasa, aceste datorii
trebuesc din bugetul Statului.
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In ce priveste datoriile fäcute criticând
asprimea usurinta cu care s'a fäcut - trebue sä

vorbim strdinätätei.
V'am dat mare atunci când voi ne dedeati pe

kgr. de grâu 10 lei pe cel de porumb, orz, 6-7 lei.
Astäzi din propria voasträ provocat catastrola

cerealelor. Voi adus situatia de cel mai slab
debitor cu bogätia ce o Nu e decât o :

sau reduceti dobânda 3 sau 4 ori sau plätirn
cereale cu pe care le voi interior

care sunt de 4 ori mai mari decât preturile ce ne nou4.
Amortizarea fie ea prelungitä pe 40 ani, astfel

in total anuitatea integrald nu trebue de mi-
liarde lei anual pe care trebue s'o cinstit fäcând toate

omenesti supra-omenesti acest scop.
In ce priveste imprumuturile interne de cursul

posesorii de titluri cumpärate cu 40-50% iau de fapt dela
Stat 10 12%, deci aci in de 5% trebue

la 2% miximum.

Echilibrul bugetar

preturilor cerealelor cu de 4 ori a avut ca urmare
cum am spus o perturbatiune economia na-

internä, toate veniturile au
a lovit pe unii mai mult, pe mai putin, dis-
proportii, mari toate gospoddriile.

Ce e de fäcut ? Veniturile s'au redus de 3 4 ori totusi
impozitele s'au urcat, gemem sub cea mai fisca-
litate spre a putea buget de 22 miliarde, din carj 15

numai lefuri pensii. De fapt activitatea guvernelor
se reduce azi numai a bani prin toate mijloacele
ca lefurile pensiile.

In timpurile actuale, o echilibrare a bugetului o dotare
mai corespunzátoare a capitolului material, care toate
europene variazá 60-70% din buget pe noi
materialul nu atinge nici 30%, nu se poate realiza o
ducere simtitoare a functionarilor care o
economie de miliarde lei anual din care cel putin 1 miliard
se va pentru urcarea lefurilor celor care nu pot

leafa mizerabild de
Cu vom avea o administratie mai

astázi când se recruteazd popularitatea pe
care in cârciumi.

Este adevárat, factorul principal care a provocat con-
versiunea a fost enormá a preturilor agricole. Cu
8 lei kgr., grâu 6 lei kgr., orz agricultorul se putea
dispensa de conversiune.
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Dar bäncile au fäcut la de a
muta bani dobânzi exorbitante, azi trec la cea-

nu mai dau imprumuturi, inat e datoria Statului
a Bäncei Nationale, le acorda scont intervind,

din lipsa de credit azi totul e in stagnare, totul e anchilozat.
Azi avem o populatie de 19 milioane parte

industriald emisiunea biletelor aur, ar trebui fie de
putin 1.800 milioane aur sau in lei actuali 57 miliarde pe

când noi nu avem azi decât o emisiune de 23 miliarde
note, plus 3 miliarde

Din cele 23 miliarde bancnote, garantat 10 miliarde zac pe
fundul nu sunt in circulatie.

Prin urmare nici credit pe nici numerar suficient.
Este explicabil de ce ne de ce anchilozati,

de ce nu vedem nu simtirn nici o initiativä, nici o miscare
economicd,nici o

In astfel de conditiuni de de sunt
dreptätit afirm convingerea azi
lutie e mai stabilizarea cum o avem, chiar

de altädatä.
Eu cred, pentru restabilirea creditului pentru a pune

lipsei de numerar trebue in primul rând Statul dea
xemplu toate actiunile sale.

Al 2-lea trebuesc desfiintate toate legile - cari prejudi-
creditul, cum e concordatul preventiv.

Legi severe contra debitorilor platnici.
Sanctiuni severe contra bäncilor cari fac din credit un o-

biect de
Resping o inflatie chiar o devalorizare : intâi pentru

poate da leul peste cap, al 2-lea pentru mine existä
o solutie mai : moneda Bäncei Nationale

circule cum este baza legilor in vigoare, paralel
cu rnäsuri corective care defectele pe care le-a avut

aceasta, introducem o a Statului curs fortat,
corective, mäsuri care defectele ce le-a avut,
de exemplu, biletele hipotecare.

Corectarea eu o vád sensul noua emisiune de Stat
fie garantatd cu avere a statului, ca fiecare an se
amortizare cel putin un miliard lei ; amortizare garantatd cu o
parte din venitul Monopolurilor ; ca paralel aceste
zári Banca Nationalä sä proportie hârtie stoc
metalic, primul rând acoperire aurul ce vor da minele
de aur ; ca biletele de Stat fie primite incasdrile Statului
cu o reducere de 2-3%, spre a evita agiul ; ca de
Stat fie utilizatá numai in lucrári de prima utilitate de
inarmare. Nimic pentru acoperirea dificitelor sau plata functio-
narilor. Am adânca convingere modul acesta vom scoate

biletele Bäncei Nationale din fundul läzilor, toti cari vor
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avea pläti de fäcut Statului, vor preferi a biletele Bäncei
ce au ca disponibile schimbul biletelor de Stat spre a

beneficia de diferentä.
Tinând de toate economice financiare amin-

tite ,care subminiazä temelia Statului economia nationalä,
de pe care le-am propus,

aceluia sau acelora care vor solutiuni mai bune, sub
rezerva sanctiunilor nu reusesc, trebue sä ne punem
barea : cine e stare la indeplinire aceste solutiuni-
sau altele mai bune ce s'ar propune - pentru asanarea ?

De aceea refer la apelul capului Statului cu ocazia me-.
sagiului Regal prezentat de Reprezentanta Camerei.

Apelul la unire s'a fäcut anul acesta ca trecut.
Faceti ca prin spiritul de patrioticd a D-voastre.,
cest sä nu se piardä desert; este apelul ce vi-1 adre-

Regele Vostru, este apelul ce adreseazd Istoria
este apelul ce din noianul greutkilor prin care trece
acest blând popor Român".

Ca urmare a acestui apel, voi cita ceeace scria D. Stur-
dza, acel D. Sturdza care in 1901 a avut täria
foarfeca cea mare de functionari inutili,
pentru ca apoi bugetul Statului dea timp de 16 ani numai
excedente : 218 milioane, aräta degetul lui magnetic
opozitia critica din toate pärtile, bugetul a fost redus la 218
milioane.

Dimitrie Sturdza prefata sale despre Puterea exe-
scria Februarie 1906 :

Bätrânii se de o deosebitd incredere Societatea
omeneascd. pentru cä se presuoune, sfaturile ies dintr'o

limpezitd prin
Am päsit peste pragul mare al saptezeci de ani,

vara implinesc cincizeci de ani serviciul Regelui
Carol I, Statului Independent.

Simtesc adânc, cum aceastä acest indelungat
serviciu public märeste rdspunderea ultimelor mele zile.

Pentru Stat pericolele interne sunt mai mari deck a-
cele cari vin din Rostul popoarelor se sdruncind mai ales
prin egoism invidie, metehne sufletesti care
cugetele, dreapta la fapte necum-

Simtul datoriei trebue pe tot cursul
vietii lui, acest sufletelor
a cugetelor, aratá calea cea dreaptá care duce la teluri

noianul pasiunilor treckoare care sunt
cauza nenorocirei noastre din trecut".

Poporul român stea deci de veghe ziva noaptea !
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5.

FREDERIC CHOPIN MIHAIL EMINESCU DIN PUNCT
DE VEDERE MEDICAL

de d. dr. C. Bacaloglu seara
de 2 Februarie 1936.

- Rezumat -
Apropierea pe care am facut-o asociind numele marelui

muzicant polonez Frederic Chopin cu acela al celui mai mare
poet Mihail Eminescu, este oare o asociatiune
platoare ?

de ; poezie legaturile sunt
strânse. Chopin ritmul melodic adâncul sufletului

cuprinde versuri simtirea gândirea sa pro-
de atâtea ori muzica poezia se admi-

imperechere. Pe inrudirea pe terenul artei, stu-
diind viata pe a muzicantului, se o re-
marcabild apropiere. unul altul geniali, au murit tineri,

o atât de sbuciumatd, de emotii puternice,
dar cumplite suferinte. Chopin la 39 ani a
tuberculozei, Eminescu in al 40-lea an, de
infectiunei cu treponema palidum". Cele mari flagele
ale omenirei au scurtat existenta lui Chopin, divinul

a marelui nostru Eminescu.
Din aceste considergiuni de ordin medical, ne putem da

seama de lupta ce Chopin a dus o cu o
nemiloasa in ce conditiuni a izbutit exe-
cute atâtea opere, preludii, valsuri, poloneze, studii, concerte
pentru pian atâtea altele.

Un suflet mare, imens, care vibra cele mai frumoase
accente melodice, trup de de sufe-
rinte : ceeace se desprinde din istoricul vietei sale sbu-
ciumate.

Gloria neperitoare pe care i-a dat-o geniul muzical a
fost ca la Eminescu cu grele indelungate suferinti.

In Eminescu se resfrange viata cu bucuriile
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tristärile ei. Ibräileanu aprecierea lui Carageale care a
cunoscut atât de bine pe Eminescu : era vesel trist ; cornu-
nicativ ursuz ; aspru. Apoi melancolic pasionat,

timp iubitor de veselie de petreceri usoare.
Ibräileanu gäseste la Eminescu preponderenta a
sensibilitätii produce inegalitatea dispozitiei : periodic e vese-
lie exageratd, de predominarea melancolier.

Cercetând viata lui tot ce a el ceeace s'a
despre dânsul, nu pot decât marele nostru Emi-
nescu nu a fost un hipersensibil, la care toate bucuriile,

deceptiile au avut acest domeniu un ecou
dintre cele mai puternice. A adorat a blestemat femeea. A

voluptatea, dar a gustat ani de zile farmecul iubirii
tonice, cum a cu Veronica vreme aceasta a
fost sotia credincioasá a lui Miele.

letal nu a fost datorit decât släbirei orga-
nismului in urma infectiunei streptococcice (brânca) ce a suc-
cedat loviturei piatra regiunea Ultimul act al
dramei, subliniez acest apt care nu a fost pus

sincopa terminald la care nu se nici medicii,
trecuserd atátea zile dela traumatism brânca se stin-

sese, acest act terminal al unei vieti sbuciumate a fost datorit
slábirii inimei. Miocardita aortita la necrop-
sie marelui nostru Eminescu prin

a fost pricinuitd de cardiacd.
Se poate conchide piatra erizipelul au

fost cauze ocazionale Eminescu a murit din cauza inimei,
stinse ca creerul, de treponema

expunere a vietii sbuciumate a acestor doi
oameni geniali, Fr. Chopin Mihail Eminescu, nu se putea
cheia mai bine deck citând o dintr'o insemnare a lui
Mihail Eminescu pe marginea unei variante a Luceafdrului din
colectia de manuscripte a Academiei Române (motto din

de Cezar Petrescu:) Dacd geniul nu nici
moartea numele lui de noaptea pe de
parte pe nu e capabil de a ferici pe cineva, nici
capabil de a fi fericit. El n'are moarte, dar n'are nici noroc".
Vedem astf el socotesc, intru cât ca o mângâere

ca ultim actul final al acestor vieti
moartea liberatoare, constitue realitate preludiul
litätei.

- Conferinta s'a publicat intregime Ate-
neului Romän", brosura Nr. 9.
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6.

BASARABlA

de d. Borza seara
de 9 Februarie 1936.

Suntem ne la vechiul moldo-
venesc dintre Nistru Prut - numit mai Basarabia, -
numai din prilejul unor mari naturale, cum este
seceta urmärile ei, evitabile : foametea ;

din prilejul descoperirii unei organizatii locale clandestine,
exagerate proportii. Avem fundul inimii mai
adesea o o temere patriotica

unei primejdii imaginare, sentimentul unei nesigu-
rante la hotare. In cornpartimentele inimii noastre, unde

dragostea pentru pentru fratii nostri
adesea un prea modest coltisor de cenusotca

Basarabiei Basarabenilor.
Cauza principald a acestei situatii ingrijorátoare

toare pentru consolidarea in necunoasterea acestei
provincii.

De din mele de studiu din
Basarabia aduc vorba de ele cercul prietenilor cunos-
cutilor mei, aceleasi stranii : Ce
este prin pustiurile acelea ? Cum oamenii prin stepe ?
Sunt pe acolo ?

Unii dintre ce cunosc de putin provincia de peste
Prut merg i mai departe, ru$ii" din Basa-
rabia duc o de trogloditi, pe acolo nu este un

prin stepe" nomade, herghelii de cai

de mult contrasteazd aceste bizare realitatea
! Ce este ..moldovenilor"

lat, te de unei imense
care este Basarabia ! Ce pläcere simtesti colind codrii

din intâmpinând Dretutindeni la tará dul-
cele graiu ! Aproape uiti de neaiunsurile de
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alt ordin, ce mai bântue aceste regiuni binecuvântate ale
care nici nu sunt de indepärtate, cum unii.

Trenuri excelente te duc mai putin de 24 ore din cen-
trul Ardealului la la ori in Bugeacului.
Dela Husi duce o foarte de automobile la
in câteva ceasuri. Posta multumitor, iar
telefonice poti obtine in câteva minute din oricare punct al
Basarabiei la Bucuresti, la Cluj. Nu mai deci acel sen-
timent al al izoldrii, al pe care
inspira mai anii trecuti chiar numai cuvântul
bia", necum un drum la Nistru, pe care socoteau multi,

cu un pahod na Sibir"...
Imi permit a invita in facem o

imaginard in de putin cunoscutá provincie,
ziti de un naturalist. cu tara fratii
de peste Prut e cu neputintd nu ne un sen-
timent cald : Basarabia e a noastrá !

* *

Intrând pe la Ungheni, prin poarta principald de comuni-
catie a Basarabiei, pe acestei provincii, observi din-
tr'o ochire trei tipuri de regiuni geografice : Prutul cu
voaiele sale, stufdriile ce se pierd zare, apoi
suvite, departe de : Numai

ce ai o cale spre trecând prin
râtia codrilor, ajungi la Nistru, care la hotarul de

al provinciei, cu albia-i
lurile de de

te o cale spre Sud, ca scapi de
pddurilor, in lumea ierburilor

pânitoare,
Basarabia are o la mare, cu dune de nisip,

cu statiuni balneare de
Specificul Basarabiei limanurile, aceste lacuri

uriase la gurile apelor, comunicând abia prin mici portite
marea ori cu

Numai muntele lipseste Basarabiei din gama
geografice ; de aceea este pentru un basarabean mai

eveniment vederea Carpatilor, un drum la Sinaia,
trecerea muntilor pe la Predeal.

De fapt, cea mai ridicáturd este Basarabia o
Cozmeni, Nord, de 516 metri centru

Pârjolteni o culme de 415 m. Incolo totul este un
brázdat, modelat forme bizare de atotputernicia apei. Pre-
tutindeni vezi liniile domoale ale colinelor, ale movilelor.

Cea mai este, Basarabia ar fi
in intregime o

www.dacoromanica.ro



Dacä pentru treimea de Sud a provinciei aceasta este ade-
chiar contrarul se poate afirma despre restul provinciei.

De apt, treimi din Basarabia sunt domeniu de
pädure, din care numai läcomia omului a smuls rând pe rând
terene tot mai intinse pentru agriculturk Dar acum Hoti-
nul, Soroca, Orheiul, Tighina, Cahulul mai ales Läpusna au

codri in sensul clasic al cuvântului. Zile
intregi posi prin pädurile din regiunea -
populate de cáprioare, lupi mistreti, de vulpi veverite, -
prin stejárisurile prin de Esentele
dominante sunt pretutindeni stejarul, in locurile mai ridi-
cate goronul, amestecat cu carpin, teiu, jugastru, sorb, pal-
tin, mär, pär, sälbatec, ulm, frasin päducel. Tufele
florile de pädure sunt aceleasi ca prin stejárisurile noastre.

te plimbi prin pädurile Câmpiei ori prin codrii Bihariei !
La ceeace te mai putin : de fag, nu

numai in Nord, pe la Hotin, in apropierea fagilor, Buco-
vina, ci centru, nu departe de la Cdpriana, la
Lozova. de fägete am la Pârjolteni la
mânästirea Hârjavca. ce mai codri cu fagi impundtori, cu
trunchiuri drepte, de 30-40 metri groase la un
metru mai bine diametru ! Tot de sunt de
altfel stejarii din regiune, departe la Tighina,
chiar la la marginea Bugeacului. Fagul are aci o
deosebitá importantk nu ca simplu component al pädurii, ci
ca un martor clasic al unui fapt fiziografic de mare impor-

pe care rnanualele de geografie, - cu afirmárile
despre stepa Basarabiei", dar chiar fitogeografii nostri care
deosebesc mai anevoios stärile naturale de cele prod use prin

propagand mai departe legenda stepelor", neso-
cotesc de mult : clima Basarabiei centrale de nord ne

pádurii, vegetatia este aci de caracter cen-
tral-europeic ; fagul trage chiar prin acestei provincii
limita sa de rásárit cea mai

Un colorit mai oriental primesc pádurile colinelor numai
prin gladisul (Acer tataricum), ce compozitia ca

In spre Bugeac Nistru tot mai
des scumpia (Cotinus o plantá mai meridionalk
pe care n cunoastem din Moldova. Oltenia, Dobrogea, Banat,

cu tufa râioasä (Quercus lanuginosa), sudicä ea.
N'ar trebui abuzez de faptul ascultati cu

ca plictisesc cu o terminologie latineascä
pentru a caracteriza compozitia acestor

Personal am studiat variate tipuri de care le
enumár aci numai cu numele : Din ordinul závoaielor (Popu-
etalia) face parte asociatia de Populus alba cu Fraxinus excel-

sior (Chitcani, Valea Mare).
De ordinul fägetelor (Fagetalia) tine asociatia fägetului
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(Fagetum bessarabicum) dela fagetul carpin
uapriana, etc.).

ordinul strejariseior (Quercetalia) tine stejarisul basa-
rabean (Querceto-Lithospermetum cotinosum) (dela Oxentia

bovat) apoi stejarisul sesilalor (Quercetum sessiliflorum)
dela Larbuna, Dobrusa, Parjolteni,

sudul vigoarea
jutata clima ce deville aci uscata ; pe podisurile secetoase,
Oatute vânturi nu mai rezistä ea, aproape nici plan-

; vaile adânci mai adäpostesc aci
plante lemnoase, cniar admirabile paduri stejar, numite

de Schluchtwald".
In judetul Cetatea incepe stapânirea unui climat

uscat, cu mai putin de mm. precipitatii pe an, ce nu mai
poate alimenta o pädure. Aici Bugeac incepe stepa
adeväratd, stepa climaticä, ierburilor. Mai spre Nord
numai basinul mai pare a fi o insula de natu-
ral& climei. Incolo doar pantele repezi expuse soare-
lui, sunt lipsite de de päduri. Exact ca Câmpia
Transilvaniei !

S'ar amar acela care imagineazd stepa
geacului, basinul Bältilor dealurile despädurite ale Basa-
abiei, ca un pustiu sälbatec, ca buruendrii

sfârsite ! Intreaga de odinioarä, precum
absolut toate locurile despádurite din Centrul Nordul pro-
vinciei, sunt arate cultivate cea mai mare grijä. Holde
nesfârsite porumbisti margini, de tutun

(floarea soarelui) se pretutindeni, invrâstate de
pepenisti vie de yes.

Culturi de in, ricin dau un colorit
special câmpului apropierea comunelor, care sunt de obiceiu
inglobate oaze splendide de de pomi fructiferi, sal-
câmi otetari" cenuser, Ailanthus glandulosa). Pretutin-
deni, unde privesti, te fascineazd imagini de fermecate,
de hdrnicie. Aproape nu burueni largul
Basarabiei ! Doar ici-colo prin prin râpile adânci,

de puhoaie in loesul molatec al podisului, ori prin
de cernoziom atât de fertil, de se refugiazd bu-

ruenile stdpânitoare odinioard : scaiul muscälesc,
lobodele, Salsola Kali spinoasá, Centaureele (nu-

mite doud-trei feluri de pelin (Artemisia, austriaca,
absinthium pontica), buruiana dominantá a stepelor sudice.

Numai luncile apelor nu sunt arate cultivate. Nu
gândesc aci la meandre ale maestosului Nistru,
canioane adânci, säpate straturile tuturor veacurilor geolo-
gice acoperite mai adesea de coast& ci la
interioare ale Basarabiei. Privind liniile groase te

la cine ce râuri la adevärate
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Olturi sau Târnave. In realitate Räutul
cul toate celelelalte ape curgätoare sunt in cursul
verii numai niste neinsernnate, ce alene
albiile pámantoase unor imense umplute
netede ca masa, nurnai ici-colo rnocirloase. Prin aceste largi

turmele de oi, de vite, cai porci ale basarabenilor,
mai adesea din puturile, fântânile

uneori nurnär impresionant, imensitätile
Ce alta este päsuni de in

timpul primáverii ploi torentiale ! neinsem-
nat, redus la o de care se rate
copii de-avalma, se puternic iese din albie. Valea

se umple deodatä de se transformd fluviu
irnpunätor, de ca dricul verii
aproape complet.

Intinderea a Bugeacului, päsuni de
imensele-i de porumb de au deve-

nit astfel adevärate deserturi culturale", de o monotonie
ucigátoare la de o bogâtie fantasticá, in anii

o adeváratá vale a plangerii" perioadele de câtiva ani
in nu vezi deck fete intunecate, ce

desnädejde spre senin ; populatia
vinde pe un de nimic vitele pe care nu le poate hräni ;
bárbatii spre centrul nordul Basarabiei restul
tärii, ceva de ca poatá cumpära hrana ne-

familiei. nu este existenta mai rezul-
muncii agricole mai deck sub regimul clima-

tului de ! trebue devii
fatalist !

pe jos ori bineferecate,
adevárate tancuri rezistente, prin lanurile de grâu sau
printre imense ori de-a-lungul câmpurilor de

(floarea soarelui), - unde mii de fete vesele de
te un - te vor
vinge cá stepa nu este atât de rnoartá monotonä,

lumea. cum te drum pe
miristi (numiti testari"), mamifere rozátoare
caracteristice stepelor : de márimea unui

mai testarul indreptat sus observá pe
intrarea palatul lui dacá se apropie vre-un
dusman. La sgomot suspect se refugiazä galeriile lui
säpate pámânt, de unde nu-1 mai scoti. Sunt chiar

de popândái, cum studiu recent Cá-
linescu : Citellus citellus numai la Nord pretutincleni C.

deosebiti prin blana ca sau

1) R. Taxonomische, biologische und biogeographische
Forschung die Gattung Cittelus Oken in Rumänien. Zeitschr. f.
Säugethierkunde Bd. 9, 1934, pg. 87-141.
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nu pete mai brune. Uneori se foarte mult
hârciogii, devenind o adeväratä pacoste pentru
inlocuind de dela noi, cari lipsesc Dar

sunt ! Ciorile cârduri uriase, spre
spaima locuitorilor. Cu rândunelele se sbor
rninunatele prihori, cele mai frumoase colorate dela
noi, dusmancele cele mai pâgubitoare pentru albine.

strident te din reverie, viziunea unei fata
morgana", fierbinti de te-a amutesti, pri-

uimit mirajul vräjit al lacului stuf, al unei livezi de
pomi, care dispar o când te apropii de ele, ahtiat
de apä racoritoare.

Neasteptat de numeroase sunt rdpitoare prin
Hoitarii vin mai rar- in urma numai scheletele de soare ale
stârvurilor de vite cai. Ulii, hâräii, väzduh,
tând Aproape pe fiecare stâlp de telefon, pe tärusi,
troite cläi de grâu strájueste câte un (Falco), spe-

vrabiile numeroase. Nu trebue te urci pe movilele
din câmpia Bugeacului, pe acele misterioase kurgane (gor-
gane) ale scitilor" din ca vezi o lume de

misunând pandindu-se, sfâsiindu-se
Le ori unde, punct al orizontului ce te

In de nagâtii (chibiti), ames-
tecându-se rate gâste. sunt ele destul
de populate. Toamna, când nevoi tainice atrag spre
sud miliardele de din tárâmurile de miazänoapte,

cârdurile imense mai ales regiunea limanurilor,
unde o

Am stáruit prea mult, se pare, asupra descrierii stepelor
din Bugeac. Dar este firesc aceasta ; cáci nimic nu

mai profund pe dela munte, codrul,
decât aceste câmpii fárá sfârsit fárá tivite mori
de vânt pe culmi de plesuve !

nici n'am insistat asupra acelei uriase salbe de lacuri din
Sudul Basarabiei care o lume aparte ar putea
deveni un isvor mult mai de bunastare decât acum;
sunt lacurile maritime : Sasicul mare Sagan, Alibei
Burnas, toate legate ele - apoi :

hul, Cartal, Covurlui, Catlabug (Catalpug) Chitai.
Cel mai important liman, este al Nistrului,

douá tári.
de putin s'a ocupat lurnea geografilor nostri de aceste

1) Porucic, T., särate din Sudul Basarablei. Bucure*ti, 1934.
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lacuri o härtile noastre, din care nu poti stabili cu
precizie, lacurile acestea sunt ori au o

sunt limanuri, ori sunt estuare deschise, ori
poate chiar golfuri ! Nu se cunosteau nici din de vedere
hidrobiologic al salinitätli - au trebuit fie dea-
dreptul descoperite de cercetätori ca Lepsi. Cum
fi putut deci face cineva un program de exploatare !
rea este imensä, dulci 431 km.
cele 443 km. Unele dintre ele sunt
uriase, te pe ele ca'n largul märii,
mul din zare ; numai aceste lacuri abia au 2-3-5 m.
cime sunt stadiu foarte de aluvionare. Cum
cresc ele insä deodatä se umflä, vin apele mari ale
Dunárii ! Ce de peste in aceste ape, ar putea fi,

s'ar urma sfatul Antipa !
Curioase sunt aceste mari lacuri basarabene din

vul ele primesc prea dela care le sunt tri-
butare. Lacurile dulci primesc apa din Dunäre, cele särate
dela Mare, ale golf au odinioard - dupá
harta lui Cantemir judecand, pe la 1700 - ce
s'au acumulat cordoanele litorale, actuale, prin actiunea de
translatie a valurilor.

Majoritatea lacurilor este de el valea a unor
vechi invadate de mare sau urma scufundärii
platoului basarabean (miscare epirogeneticá timpuri
recente, !

Ce retea de irigatie s'ar putea pe aceste lacuri
dulci ! Ce Mesopotamie roditoare s'ar putea desvolta in jurul

dacá am studia mai serios asemenea probleme economice !
Odinioarä se scotea din lacurile maritime o cantitate

enormá de sare, din asazise grádini", care aveau o intindere
de 95 hectare Acum nu cred mai renteze exploa-

când tara are saline grandioase.
lume misterioasä a apelor, de

enigme nedeslegate, de fäggduinti economice em-
brionare si privim binecultivat al Basarabiei,
iscodindu-i viitorul agricol.

In Bugeac, dar mai ales in tinutul colinelor din Centru si
Nord te isbeste un fenomen ingrijorätor din
de vedere al econorniei nationale : Distrugerea pädurilor
recenta scormonire a tuturor sträbune cu fierul plu-

au avut ca urmare un proces mecanic formidabil,

1) Lepsi, I., Lacurile din sudul Basarabiei. Buktinul Muz. Nat.
1932.
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consecinte incalculabile : denudarea, spdlarea solului fertil de
pe dealuri, podisuri putin inclinate ').

Acest proces este activitate intreaga Basarabie :
dealurile se desvelesc de podzol alte soluri de pádure,
câmpia de minunatul cernoziom - pärnântul negru
temelia cea mai de a agriculturii. Se span cernoziomul
ciocolat solurile castanii ale stepelor ; pretutindeni iese la

solul lutos, loesul steril, ros el de râpi hidoase ;
schimb toate se impotmolesc, pämânturile odinioarä fer-
tile se acoper de aluviuni ; podurile se se dis-
trug, satele se potmolesc de depozitele de colmatare. Dezas-
trul este agricultura.
Natura se nemilos pentru distrugerea pädurii a
stepelor virgine !

Nu din spuse acum rezultá
Basarabia este factorul dominant al intregei vieti

umane, animale vegetale deopotrivd. Regimul precipitatiilor
se la de vreo 80 ani, cunoastem acum

ploilor, ciclul Brucknerian de 35 ani, din
Basarabia. Acum chiar progresdm perioada secetoasá. Relie-
ful regiunii de altfel distributia a ploilor :

cea mare a perioadelor de uscáciune cantitatea
cea mai de precipitatii este Bugeacul plan : 250-300-
400 mm. pe an, dând o de Tot restul pro-
vinciei o rnijlocie 400 500 mm., in
câteva fásii la Prut chiar peste 500, Nord 500-600 mm.

Pentru aceea se imparte Basarabia din punct de vedere
gricol sectiuni : Basarabia de Sud, cultivatá cu 95%

cereale, fânete culturi de nutret, 2% plante industriale,
Basarabia de Nord cultivatä abia 82% cereale,

% fânete 10% din suprafatá acoperitá de plante
dustriale. Din suprafetele de cereale in Sud mai
mare rol orzul, grâul porumbul (mälaiul) au pretutindeni
aproximativ importantá

Ce priveliste incântätoare este vezi in preajma secerisu-
lui intinderi de sau oarze aurii, de po-
rumbisti mustoase-verzi, printre care dispare cäruta cu oamenii
cälátori. Doar norul de praf ce se pe urma
ca o tulbure, mai din depdrtare drumurile
puitoare, mai corect : fäsiile de negru desemnate
prin pentru circulatia vehiculelor, de a altera
prin artificii aceste drumuri" virgine...

In Orhei Soroca te surprind suprafetele mari cultivate cu

1) Ionescu-Sise$ti, G. in Revista 1923, p. 807, ex. Porucic,
T., teritoriului dintre Prut Nistru, Soc. reg. rom.
Geografie, t. XLVII (1928) p. 209.

2) Album de l'Agriculture en Roumanie, 1930.
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tutun. Sunt cele mai din In schimb Hotinul are
cele mai culturi de sfeclä de din Viile

Cetatea Albä, Tighina pe toate
din Tara cu exceptia Putnei (Odobesti). Viile
geacului erau pe vremea lui Cantemir. Sunt
imense aceste datorite härniciei autohtone

mai ales francezi, elvetieni, cari construit
impundtoarele sate-targuri regulate pe locurile, unde mii
de ani trecuserd toate hoardele de popoare nävälitoare unde
täbärau, pe vremea lui Cantemir (1716), tätarii prädalnici,
cu turmele imense, de aci : Tätari, Nogai,
Turcii le in Basarabia, cu
dese chiar päcii, o la
care este acum

nu fructele sunt o principald a Basa-
rabiei. In judetele päduroase admirabil (ca
lioane Prunii locul cu peste 10 milioane pomi.

sunt Nucii sunt de o
Trebue fi livezile de pomi din lunca Nistrului la

Tighina in spre Chitcani, ca ai o idee de fan-
tastice pe care le reprezintd vezi piramidele de mere culese,
strugurii pe care nu au oamenii unde mai aseze, mustul
care nu butile vasele disponibile, ca ai impresia
unui Canaan binecuvantat de D-zeu, Neamului
nesc - spre beneficiul al negustorilor ! Aceste
bogátii vegetale nu-si au corespondentul in lumea

poate bogátia de peste.
Pescuitul din Sud-Vestul Basarabiei, din apele bogate ale

bratului Chiliei din numeroasele limanuri, are centrul
administrativ la ; cele mai impunatoare instalatii
resti sunt la supranumit de geografi fantezie

Venetia Romaniei. Avem aci de fapt canale poduri
suspendate bárci asernándtoare gondolelor, gata ofere
prilej de idile romantice... Se aci din

nume ca zinzari" Venetiei. Un singur lucru
pare a lipsi Venetiei noastre, ca iluzia fie : palatele,

de un San Marco. Dar ce nu poate suplini
imaginatia a unui bun patriot !

clima un rol de mare vieata Basarabiei,
ea nu totul : relieful, prezenta limanelor,
distributia plantelor.

Numai datelor geologice putem toate
aceste fenomene. Precum Basarabia face parte din
ruso-podolic... necutat, care numai in Silurian Cretacic a
fost sub

Spre Sarmatian, Basarabie

1) Cantemir, D. Descrierea Moldovei, p. 1, cap. II.
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era din nou scufundatä in mare, primind päturile groase de
argilä, calcare moi, ce se gäsesc in ziva de azi la
suprafatá

Mai târziu, in Pliocen, se ridicase nordul provinciei
regiunea acoperindu-se cu vegetatia exuberantä
a acelor timpuri, care ne reaminteste flora Asiei de räsärit
calde a Americei de Nord temperate-calide. ne
aceastä vegetatie fosilele la Darabani lângä Hotin, prin-
tre care Lascarov a recunoscut pe Diospyros brachysepala, Zel-
kova Myrica ligninum, Buxus sempervirens, etc.

In Pliocen se desenase prima albie a Nistrului,
catä prin terasa cea mai de sus, la nivelul colinelor de ;

râul curgea printr'un peneplen ridicat, formând nurneroase
meandre, värsându-se pe la Orhei in mare.

La inceputul cvaternarului, timpurile diluviale,
bia cu regiunile invecinate s'au ridicat considerabil deasupra
nivelului de astázi, in urma unor miscári epirogenetice ale
scoartei pämântului. Marea s'a retras mult de
tinderea ei de astázi. Ca urmare a acestei ridicári, Nistrul a
fost nevoit sape o vale grandiosul canion.
dupä ce ridicarea s'a fäcut in mai multe etape, adâncirea
albiei produs tot astf el, rnarcându-se prin 5 terase succe-
sive, tot mai joase mai

Primul ciclu de eroziune a adâncit Nistrul cu 40-60 metri
sub nivelul pliocenic. Aceasta s'a intâmplat in timpurile glacia-
tiunei prime, cutropitoare, - care a nordul Europei

o de ghiatá in câmpia sarmaticd, mai ales
timpul interglaciarului prim, care i-a urmat. Pe aceste

terase superioare se loes de tipul cel mai vechiu,
venit din perioada glaciará a doua 2).

a doua adâncire mult mai puternicä a suferit albia Nis-
trului timpul interglaciarului al doilea, s'a ridicat din

scoarta Atunci s'a format terasa a patra, jos
de tot terasa 3-a, 80-150 m. sub terasele precedente. In tim-
pul a treia a patra in interglaciarul al treilea

timpurile ce au succedat, s'au format terasa a 2-a
reprezentând actual albia Nistrului. aceste terase
se depozite de loes mai recent, cuprinzând resturi de o

mai
Acest al doilea ciclu de eroziune, terasele a creat

canionul actual meandriform adânc, care sträbate toate stra-
turile geologice : tertiarul, cretacicul Silurianul erei pri-
mare, evocând imagini din America de Nord, cu canionurile

1) prof. I. Popescu-Voiteti.
2) Gajewski Waclaw : La relation entre les aires geographiques des

plantes et les canyons en Podolie. Acta Soc. Bot. Vol. XI.
1934.
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celebre ale Yellowstonelui Grand Canionul fluviului Co-
lorado, de 1000 metri ! Deosebirea este nu numai in

Canionurile americane sunt inguste
in tare. Celea ale Nistrului au maluri moi,

tice, pe care solifluxiunea, alunecdrile le-au lärgit.
Timpurile atât de agitate ale diluviului, 4 in cinci

glaciatiuni perioadele interglaciare, sunt nu numai vremi
când s'a format relieful actual al Basarabiei, când eroziunea

a terenul argilo-nisipos a modelat
dealuri râpi, s'a depus loesul in 4-5 groase, care alter-

straturi de soluri f osile, ci punctul de
care in popularea pämântului Basarabean vegetatia

Desi Basarabean a fost ferit de cojocul de
care a distrus vegetatia in Nordul Europei Estul Europei

la Kiew, la vreo 300 km. de noi, totusi mare a
climei alte conditii climatice create de calota nor-

de ridicarea Carpatilor a podisului basarabean
au produs o caleidoscopicd perândare a vegetatiei.

In timpurile de glaciatiune când in Nordul Europei
se depuneau morenele, basarabene domnea o

de desert Sud, de in centru Nord,
când vânturile ridicau praful depuneau loessul. In epocile
interglaciare, de o indulcire a se putea reface centru

Nord
Ca punct de mânecare pentru vegetatia nu putem

lua decât ultima a acestui : timpul interglaciar ultim
ultima care au urmat vremi ferite de catas-
trofe climatice de : când s'a ceea ce a
adus diluviul s'a rdspândit elementul iubitor de mai
mare deck aceea glaciarä.

Cunoscând vrâsta canionului Prutului, vom fi siguri,
plantele dealungul albiei sale, in proportii descres-
când spre NV, au venit nurnai in timpuri postglaciare :Cotinus
Cogygria, Centaurea orientalis, Asparagus tenuifolius, Linaria
genistaefolia. Focarul de este imensitatea stepelor
rusesti ale Câmpiei Române.

Invers, din flora veche a Carpatilor au coborit tot prin
canionul Nistrului, spre S E, tot postdiluvial, elemente
de ca Aconitum moldavicum, Aposoeris foetida spân-
zul (Helleborus purpurascens), care s'au oprit la o limitá
de Est preajma stepei dusmánoase.

Plantele nordice, venite sub regimul glacial, s'au fixat
tinoave mlastini in Nordul (Ligularia sibi-
rica, Pedicularis sceptrum Carolinum), pe când altele au

prin de la Ungheni, Botrychium
ginianum). Ele sunt aci adevdrate relicte, rámásite dinteo
vegetatie care s'a retras apoi spre Nord.

Mai sunt Basarabia de N. alte
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mult mai vechi : plante sporadic ici colo,
ocolind, se pare canionul Nistrului,in care ar gäsi de sigur
statiuni potrivite de Astfel este nana, o tufu-
soarä pururea verde, cunoscutd din Carpatii Bucovineni, din
pádurile Moldovei, ale pe urma din Caucaz
Orient. Aria aceasta, intreruptä de zona stepelor,
origina preglaciará, tertiará, anterioard nävalei de vege-
tatia cutropitoare

Tot de vechi, tertiare, trebue fie o serie
de plante de de mare zona de stepe halofibe, din
Bugeac, unde s'a intins marea sarmaticä, descen-
dentii plantelor de atunci, trecuti prin toate peripetiile clirnei
ce s'a schimbat de mult. sunt speciile de pelin (Arte-
misia), este Ephedra privinta
tatiei ierboase putem avea indicii de sigure, nu mai putin
probabild este urmátoarea reconstructie a istoriei

basarabene baza cercetärilor celor mai noi. Este cert cá
in timpul ultimei au existat in nordul Basarabiei
conifere, ca Podolia invecinat, chiar poate
nând cu stepe reci, ca la noi la munte, ori ca stepele subarctice,

cari pásteau reni mamuti (Ambrojevici) ; poate existau
chiar tundre, cum presupune Gajewski. Mestecänisul,
arinisul au putut in acest climat, populând
voaiele. Se cunosc vetrele omului preistoric din aceste
puri, sincronizate cu aurignacianul superior al epocei de

In Centrul Basarabiei s'a afirmat ar fi dáinuit atunci,
refugii, copaci foiosi, cum este fagul cu frunza latá (F.
tica ssp. moesiaca), cum presupune Szafer era
Evonymus nana, o tufä pururea verde.

Nu cred Bugeacul fi fost atunci acoperit de páduri
cum presupune Savulescu distinsul

nicul cercetätor al basarabene, cáci, deoparte clima
asprá, de altá parte a solului recent, le erau
timpul glaciatiunii dusmánoase. Numai vegetatia de

rece a putut dáinui aci, alternänd cu adevárate deserturi.

Dar nici epocile precedente intermediare ale
ciarelor, cu clima mai caldä, nu s'au infiripat Bugeac

Aceasta ne-o dovedesc si depozitele caracteristice ale
diluviului, importantele de : fin ridicat de vân-
turile puternice si continue ale vremi cumplite. la
7 benzi h. In acest loes se pot descoperi cu straturi
mai cu continut de humus, deci loesuri modifi-

1) Szafer, W. The forest and the steppe n West Podolia, Krakow,
1935, p. 120.

2) 1927, p. 47.
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cate pe care geologii le numesc soluri fosile. Cred are drep-
tate Lepsi când atribue aceste soluri fosile ce alterneazd
cu loessul curat, ultimelor variatiuni climatice ale glacialului
anume interglacialului Mindel-Riss Riss-Warm, cu perioada
interstadiald a acestuia. Faptul solurile acestea fosile sunt
destul de subtiri sunt sträbdtute de crotovine ne in
convingerea ele provin dela o vegetatie ierboasä nu pot
fi produsul pädurilor 1).

ultima glaciatiune, poate singura care s'a manifestat
Carpatii (Popescu-Voitesti, 1. c.) a urmat o

mult mai mai uscatá deck acum, omul eneolitic
intrebuinta combustibil (Buxus sempervirens) stejarul
pururea verde (Quercus ilex), ambele plante sudice, care lip-
sesc complet din flora Clima aceasta a favorizat de
sigur inaintarea pädurilor de stejar, in special de tufä-râioasä
care vor fi atins atunci o intindere foarte mare in centru
Nord, in Sud au stepele. De atunci timpurile au
devenit mai umede : au deci pädurile de fag,
risele s'au spre peste stepele de odinioard ar fi
coplesit nordul Bugeacului, inaintând prin väi, dacä nu
tervenea tot mai intensiv omul distruggtor. Totusi la anul
1700 indicate de Cantemir pädurile imense dese ale
Tigheciului in judetul Cahul de azi ca un de al
Moldovei contra Mult mai era Ba-
sarabia centralá. acum omul lacom reduce necontenit aria
pádurii, distrugând mod inconstient baza existentei sale
a belsugului actual : solul.

Câte o amintire din vegetatia sträbunä ne mai pästreazá
rezervatiunile stiintifice, botezate de bunii nostri basarabeni :
parcuri nationale. Nu demult a confirmat Comisiunea Monu-
mentelor Naturii vre-o 12 rezervatii create pe
reformei agrare, prevedere, ceea ce face cinste
sarabenilor, conservänd vechi páduri de fag, stejärise, závoaie
si ckeva petece de strábuná, acum aproape dispdrutá din
Basarabia.

* *

Am isprävit aproape timpul destinat conferintei,
numai din de vedere naturalist Basarabia

n'am atins chestia populatiei, care intereseazá
poate mai mult ne atâtia dintre D-voastre ! Este ea
vär ?

1) Lepsi I., Asupra diluviului dela Lacul Sasic. Muz. Nat. Chisi-
No. 5. 1933.

2) Ambrojevici, C., Contr. la cun. medit. ale florei eneolitice
din Basarabia. Muz. Nat. Chis. Fasc. 2 3, 1929.
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Nord, la Hotin predomind slavii (ruteni sau ucra-
nieni), Bugeac se gäseste un mare amestec
de populatii colonizate, infiltrate mai nou, pe timpul domina-
tiunii ruse, regiunea de a provinciei, colinele
drului, sunt populate de cei mai veritabili zic
moldoveni, putin ! Chiar prin aceasta ei sunt o mar-

vie a vechimii noastre pe aceste plaiuri a drepturilor
noastre istorice, proclamate fiecare pronuntarea
numelui de moldovean". Graiul este mai
posibil, abstractie de termeni tehnici adoptati
dela administratia armata rusä de ocupatie. Arhaismele
acestei limbi sunt impresionante. Identitatea a
rilor de plante principale din grädini, - pe
care le-am studiat - numirile generale pe
treaga intindere a sunt una din
aspectele miracolului pe lume : unitatea a
neamului nostru, dela Nistru la Tisa.

ce minunate sunt satele moldovenilor ! Ar fi bine
cerceteze mai multi aceste sate basarabene ;

admire micile gospoddrii bine organizate, imprejmuite, umbrite
de plantatii de pomi fructferi
mai ales casele ! celor mai moldoveni sunt
foarte bine construite, din lemn, nuiele impletite, din
chirpiciu sau de var se toate pretutindeni
ingrijite, curate, impodobite. Femeile moldovence au
pasiunea lipitului, a spoitului. Ziva le vezi

lutul, lipind casa, prispa, garliciul vatra de
cuptorul de poiata, imprejmuirea curtii. e de

casa interior ! Ai impresia, prin
satele basarabene, lumea este pururea
telor ori a Rusaliilor. Cum contrasteazá de mult aceste

- acoperite stuf bine tuns adeseori ornamentat, ori
rar de tot olane, - hurubele

din satele Moldovei, colibele din
dealului ori casele neingrijite, de murddrie,
tea sate ale mult läudatilor moti ! Dar tot de curate
ingrijite, de cele mai multeori mai mari mai bogate
sunt ucrainienilor, ale bulgarilor din Basa-
rabia. Mai ales acestia din au adevärate palate
din piaträ, uriasä, de agricole,
care greoaie, la care sunt prinsi cai bine de nume-

Basarabia. pleci din aceste sate frumoase intri
orasele de evrei, te un sen-

timent de jale. Atmosfera este pestilentian, de din
si din iurul caselor. ce mai ! Construite mai

desea din lemn, la toate sunt däräpanate, mur-
dare. este gheto-ul Bältilor. al Hotinului, al Chisin'dului,
Orheiului, Tighinei, Vasile Stroescu Lupu
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multe nenorocite basarabene, zidite in stil
largi imense. Doar Chisinaul de

face exceptie.
CäTätorul viziteazd de obicei numai asemenea loca-

populate de venetici de toate neamurile, care
vorbesc mai mult ruseste ori in jargon ; el
tristat din Basarabia. Acestora le recomand un drum recon-
fortant la ca se convingd, e de româneascd
provincie. Nu numai in centru dealungul Nistrului

moldovene" ; ei ca numär Bugeacul
de impestritat colonii din veacul al XIX-lea, sate

târgusoare construite pe un plan cadrilat. Graiul dulce
molatic moldovenesc auzi pretutindeni ; el la
orase zi de dela sate tárdnimea pro-
dusele, cari aproape nu au pret. se intinde din

ca pecinginea rea. rornânul ce de necaz ?
Bea !

Mai alte motive de deceptie. Rom ânii din
Basarabia nu mai au port national, al românilor
de pretutindeni. surtuce de rg la
fel evreii, rusii, germanii. Doar spre Moldova de mai
vezi Femeile, - svelte expresia
a fetei - sunt haine colorate intens

culoare : galben, liliachiu, albastru, in genul dela ma-
ha la. Minunatele scoarte basarabene, de originale, incep

Se pare lipseste doina ! Nu este
la sate, numai bar, jazzuri disperate. Prin lunci, pe

nu auzi un chiuit, duiosul de fluier. toti pre-
numai munca necazurile. ceasta-i atmosfera stepei !

este la toate neamurile Bugeacului. Nici nemtii din Taru-
tino n'au port national, podoabe specifice, nici
cântece, nici

Moldoveanul deosebi pare a fi cam lipsit de
de nationalä, de increderea sine, de

cultural. Nu-si prea bat ei capul treburile culturale ! Focul
sacru al constiintei nationale nu i-a indeajuns. Ei
nu se cutremurä la sunt de obârsie din
neam care a odinioard lumea cunoscuta,

la Nistru, unde strdjuiau, la Tyras, soldatii romani din
legiunea V-a Macedonicd, legiune, care avea
sediul la Potaissa (Turda de azi). nu-i umple de

privelistea falnicelor cetáti dela Nistru ale voe-
vodului Mare Sfânt : cele mai importante monu-
mente istorice din are neamul românese !

aceea nu toti intelectualii imperativul cate-
goric national : Natiunea numai prin limba rornâ-

poate träi !
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Dar nu este oare biserica basarabeand o cetate a
mului ? Am impresia, prea putin. Prin toate satele

ce-i drept, biserici cupole verzi,
zidite in stilul moscovit, decorul exagerat, grotesc. Poporul
nu le prea frecventeazd, lipsesc in special barbatii, intelec-
tualii le chiar boicoteazd. In câteva sate am case de ruga-
ciuni baptiste. Stilistii se bine aderenli

mari.
Am vizitat sperând aci

de spirituald superioard, de viu. Abia am &sit
cgrturari, printre femeile de

inculte.
Ca explicate pentru stare de spirit nepgsarea

multora favä de romanism, se genere
pânirii românesti dela care au lumea... Ade-

s'a gray de acesti oameni blajini,
supusi, simpli, umilindu-i functionari prin unele

din nu intotdeauna Dar acum
s'au schimbat multe. Incep functionari excelenti,
trioti buni, cinstiti. Armata e la Statul tot mai

solicitudine pentru provincie : se con-
noi de fer osele toate ; la Tighina

se un dig imens ; se institutii de ; se
debuseuri noi pentru agriculturg industrie. In zilele

noastre am frurnoasa de milostivenie :

ingrijirea copiilor basarabeni se arate
o schimbare in spre bine sentimente... Cáci nu poate fi rana

de leac !
Nu-i mirare atmosfera aceasta dela in mediul

cultural, greu institutiile de supe-
Facultatile de Teologie Agriculturd tânjese,

cadrate de profesori dioici.
Opera a Muzeului National, o creatie

splendida, e prea putin de localnici,
se acolo de o de tineri

va mai observatorul astronomic dela Dubo-
sarii-vechi, creiat de a savantului
nici ? Te tenacitatea celor 4-5 grupuri
de scriitori din vechea pepinierd de
ditori si basarabeni, care scot reviste ziare

indiferentei uciggtoare. surprins de initia-
a celor ce au fondat un muzeu local la Cetatea

amintirile gloriosului trecut admiri pe cei ce
rnuncesc de cgminurile culturale ale Astrei
Basarabene", trecute parte la Fundatiile Regale.

Nu-ti vine crezi ce bisericesti seaman
la noi (catedralg, episcopala) s'au putut ridica la
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prin râvna pereche a fostului Episcop Visarion
o sufleteascd a

Chiar aceste institutii aceste persoane, care depAsesc
másura ceasului pe care îl ne sunt o pentru
zile mai bune. pe deasupra rdscolitorilor de patimi ar
munci aci real desinteresat o de apostoli ai
românesti ai dragostei de frate, Basarabia, cu
turale, cu poporu-i harnic bun, ar deveni cea mai minunatá
provincie, cea mai credincioasA a patriei române, ar
veni integral .,Basarabia

numai o cunoastem, s'o intelegem s'o iubim!
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EVOLUTIA TEATRULUI ROMANESC IN ULTIMII
30 DE ANI

Conferinta d-lui loan I. Livescu in seara de
16 Februarie 1936.

E tot de frumos de reconfortant mai
vizitezi locurile unde-ai petrecut, erai pe e
de ademenitor stai de cu amintirile unor vremuri,
cari au trecut.

de ce, anii, cu oamenii, cu
cu de-a ucide cari le
cale, cu idealurile vremurilor cu desiluziile deceptiile

luptelor voiu trag perdeaua
las se cdte-ceva din lume a teatrelor
cu etapele ei de de propäsire.

Ce era acum 30 de ani ?
avem respectul adevdrului márturisim,

párare pentru nimeni totusi ne
noastre, era cu mult. dar cu mult mai frumos ca

acum !
Mai noi, supravietuim acestor trei-zeci de

ani din urmá, avem vre-o zece ani de
ne putem da bine de ce primisern, cum am
pástrat-o a evoluat.

N'am apucat nici pe Millo, nici pe Pascaly, nici pe
stache Caragiale, nici pe Luchian, nici pe nici pe
Theodorini epoca de pionieri

Noi am cunoscut pe Aritizza Roman escu, pe Agatha
Bdrsescu, pe Aglaia Pruteanu, pe Frosa Sarandi, pe Athena
Georgescu, pe Maria Petrescu, pe Marieta Ionascu, pe Gri-
-gore Manolescu, pe Constantin Nottara, pe pe
teescu, pe Hasnas, pe Ion pe Nae sau
pe Ion Anestin, care se de dupe vre-o 50
de ani si mai bine de Barbu Läutarul,

:

Eu duc,
Ca un cântec bätrânesc....
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in fata unui public, care-1 privea cu respect, dar pentru
jorita tea era, din nenorocire, un necunoscut !

Ca cum a evoluat teatrul românesc in acesti
trei-zeci de ani din e nevoie cum a evo-
luat publicul, actorii autorii succesoralele manife-
stäri.

Publicul, sau hydra cea cu multe capete, care
cu o intuitie bäesita, care
o prescriptie rnedicald, termometru,

un deget asigurându-te e tocmai cum trebue, ei
bine, acest public, el prim numai el, a fost a

un factor in evolutia teatrului românesc.
Ce public aveam acum 30 de ?
E interesantä caracteristicd cu aspecte variate,

cu elanuri de entusiasm patriotic, de cochetdrii de
cu variatiuni de gust capricioase, nedistonând totusi

prea mult pe un fond comun, care era dragostea de teatru.

acest public suferea cu corectivele, cari le adu-
ceau teatrale criticele obiective ale personalitdti,
cari pe vremea aceea se numeau Mihdilescu, Racovitä-
Sfinx, Tache Laurian, mai târziu Gheorghe Panu,
Gion sau Grigore Ventura...

Necontestat, fie-care cu oamenii ei, fie-care
guvernele, care le fie-care public cu teatrul, care i-se
potriveste.

ai acestei probleme sociale, care este teatrul,
scena nationald avea sprijinitorii ei in Take Constan-
tin Disescu, Haret sau când au trecut pe
pe la Ministerul de Instructie, ministri ai arte-

departament special.
Teatrul Conservatorul s'au bucurat de-o potrivá de

binefäcátoare ale acestor conducdtori amândouä,
când bârfite, când au dat singure elementele chemate

ilustreze arta româneascd chiar dincolo de hotare.
Publicul celor 30 de ani din forma mare majo-

ritate burghezia, care ocupa de frunte, sim-
tindu-se se Duminica dimineata la
seara la teatru. Galeria, paradisul tineretului din al
muncitorului sdrac, areopagul chemat sacreze prin
manifestatii ultra-sgomotoase pe artistii, din cari alegea
idolii.

e firesc, intelectualitatea, ca domine,
putea alege locurile decât sus, la galerie...

cei cari se credeau din lumea nu prea veneau
la teatrul românesc, de nu-si compromitd blazoanele
turco-grecesti.

In schimb potrivit unei mentalitäti organizeazd
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lumea sala Teatrului National un spectacol, bine
de binefacere, o in frantuzeste, in care

rolurile erau de protipendadd piesei i-se dase
titlu : M-me Flirt !
13 Martie 1906, data spectacolului, o puternicd

reactiune in r.ândurile tineretului, peristilul teatrului stropit
de sânge, piata teatrului ocupatd de o lume indignatd,

publicul actorii din la haute" pätrunzá teatru,
nici nu voie sä se joace spectacolul, pe prima

scenä a nu se poate juca decât
Lectia prinde bine,

natii vie ei la teatru românesc, Alexandru
Davila utilizeazd diferite trucuri, ca la teatru,

Alexandru Florescu Sanda, scrisa de unul
din ai dar care cu suflet românesc biciueste o
societate de snobism.

Se zorile unei epoci, in care cu greutate, dar
face principiul, nu scena trebue cedeze

gustului public, ci publicul trebue ridicat la nivelul scenei.
Publicul suf ere aceste sugestii se preface succesiv cri-

stalizânclu-se sub factorilor determinanti, cari sunt
actorii autorii.

familiilor o infrângere prin
inrolarea serviciul artei al tinerilor cu carte o
extractie mai aleasá. Venirea aduce un adaos prestigiului
scenei prin slujitori luminati.

Ce putuse pe tineri la alte
prófesiuni, spre marea mâhnire a familiilor se devoteze
scenii ?

cum faimosul Garick cam tot Lekain povestesc
inceputul carierii :

Veneam la teatru, când nu era nimeni ; de plecat
plecam din

Jocul aplauzele cucerite, de
s'a isprävit prea repede, azurul unor visuri creatoare, toate
astea imi främântau mintea sub imperiul acestor impresiuni

zile Mi se päreau venite de sus, când am
vrut emancipez, era prea târziu. Scena ! Onoarea de-a
fi pe ce-ar mai putea oare de ea ?".

Si-apoi de onoarea de-a fi pe scenä se mai leagä o
asupra am fäcut totdeauna atenti pe :

respectul publicu ui.
De aceea istovit de chiar timpul

tacolului, cu câteva da sfârsitul, spune
camarazilor : Messieurs, avant tout, le public... Allons diver-
tir le public !"...

istoria teatrului românesc asemenea exemple
de devotament de abnegatie pentru
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Ele sunt diamantele carierii unei generatii,
pilduitoare pentru cele, cari vor veni le locul aceeasi
cinste.

neindoielnic, dupe marele Grigore Manolescu,
Nottara Aristizza Romanescu, teatrul româ-
nesc o Se iveste adevárata lui renastere
in repertoriu, in montare in

Gr. Manolescu, care cu puternicele-i dobândea
melodramd, romantic ca in clasic,

teatrul modern cu o la
marilor artisti

Nottara, o personald distinctd, cu aceleasi
preocupdri de-a promova modernismul repertoriul, care
suferea zilnic primeniri radicale, altoieste rnetode,

se de la linia aceea care trebue
slujeascd de temeiu toate. Este prototipul bátrânului, care a
stiut evolueze.

Aristizza Romanescu de nuante
claviatura unei voci argintii pereche, publicul

fetelor cu cozile pe spate trece cu aceeasi de la
Juliete la rolurile de electrizând o lume cu accentele
Ariei din Messalina, disputându-$ victoria cu talentul robust
al Agathei Bârsescu.

Nimeni n'ar fi putut spune din public, când o iubea mai
mult pe Aristizza : cu blond sau când

cu mândrie tâmplele albite de vreme ?
Agatha Bârsescu, marile triumfuri de pe scena

Burg-Theatrului din Viena, unde adesea disputa intâietatea
cu celebra Wolter, revine cu noi Medeea",
in ,.Hero Leandru", Maria Stuart", Contele Essex.'

din repertoriul modern Magda", din dragoste"
sau viata"...

Seri neuitate de de seminarii savante,
intruchipári de realism puternic, menite revolutioneze
prinderile creeze scenii românesti un stil,
bazat pe care, 1-ar contesta unii, -

unificarea jocului artistilor ansamblu orno-
gen cu specific românesc.

Spuneam, rásfoind notele mele din trecut, era
ceva mai frumos cum se activa teatru pe atunci.

Nu e o constatare !

la rezultatele unei epoci, in care distri-
butii triumfau.

Ce ?
Insemnau, cuprinsul intra, roluri mari ca

cele mici, tot ce era element mai de valoare sfortdrile
erau intrunite pentru realizdri de ansambluri ;

8
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micile ambitii o emulatie de esentä curatá
duia dea succesului maximum de randament".

Ionescu-Gion scria sfátuind directorii artistii :
Odatä pentru totdeauna ar trebui stabilitä traditiunea,

cu ea adevärul recunoscut : un artist cât de mare nu tre-
bue refuze un rol de mic".

Faceti apel la artistii vazä autoritate asupra publi-
cului lucrarea va

Pentru bunul mers al artistice la Teatrul Na-
tional trebue urmatä cu o rigurozitate nease-

Directorii de teatre, urmäresc realizári pur artistice
cari n'au bizara veleitate devie simpatici sau

mai cu seamá artistelor, simpatie care, in caz, nu in-
trece durata directoratului, - care furtuna
nemultumirilor a invectivelor, - au datoria nu
de biletele de recomandatie ale deputatilor senatorilor, ale
cutärui ministru influent mai departe angajarea
distributia doamne sau ci numai de
aporturile de luminos expuse de un ca regretatul
Gion.

Figuri interesante pe scena Nationalului evo-
carea o realizare in mersul evolutiv al
teatrului românesc.

Iatä-1 pe Vasile Hasnas, desbärat de influentele declama-
svelt, sirnplu debit, cu un humor nesilit, atacând cu

efecte sigure pe La Trémeulle din Patria" lui Sardou, pe
Pa§a din Fatinita" sau Deputatul tatii".

varietate de intrupäri miraculoasä, toate
cu caracterizári de o preciziune egal.

Dar Vasile Leonescu, intelectualul, humoristul, ornul
scânteietor de spirit, sculptor stil mare, pe eroii
lui contura in proportii, cari reflectau detaliilor
masivul marmorei care turna.

Scaur din Blanduziei", Othelo, Fiul
Falstaff, Petruchio din Femeia indärätnicä" au

Vasile Leonescu un creator ale cärui
comparatii intrupárile marilor artisti sträini, cari ne
zitaserá Tara.

Vasile Toneanu Dracul din Grisélidis" Legatarul
universal", Nebuniile amoroase", Schor din
Manasse" ;

Ion Brezeanu Mort lumânare", Ion nebunul
din Näpasta", Cetteanul turmentat ;

Ion Niculescu Catavencu, Bolnavul inchipuit", in
Jouvenel din Nepotelul" ;
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Ion Petrescu Duce le de Alba, din Hamlet",
in Scrisoarea pierdutd", din Viforul" ;

Coonstantin Radovici Samson", Poezia
sau actorul din Azilul de noapte" ;

Petre Liciu Isidore Lechat din Banii", in
din Viforul", in Lipitorile satelor" sau Tokeramo din
Taifun" ;

Petre Sturdza in Dusmanul poporului", Papa
bonnare sau Instinctul" ;

Aristide Demetriade VIaicu Zefir din
Trandafirii rosii" sau in Hamlet ;

Constantin Murgeanu Petrescu tineretea
frumusetea sugestivä fantii teatrului modern ;

Maria Giurgea in Scampolo, Paianjenul", Hei-
;

Marieta Ionascu Boccacio", in Lorica noasträ",
serie nesfársitá de ingenue ;

Constanta Demetriade Medeea", Casa de lut",
Doamna Clara ;
Alexandrina Alexandrescu galerie de soacre.
Eleva mea Tina Barbu, dominantd in

toare el care nu era banal, nu cu
alta, când povestea o durere, glas voalat la aparitie
care câstiga räsunete metalice un accent de
convingere adevár nebänuit, - cucerise un de
frunte se retrage tocmai realizárile ei erau o garantie
de viitor mare. Modelul", Rivala", Rue de Sen-
tier" sau Sträina". In sfârsit Niculae Soreanu, cu elocinta
rolurilor mute, când a debutat, a inscris pe Inspectorul

pe Prostul" sau pe D-rul Micu. Nu voi vorbi de cei
cari activeazd

Am citat numai din cei cari s'au retras din teatru sau
pe cei cari ne-au pentru totdeauna decursul acestor
30 de ani. mai sunt atâtia... dar cadrul acestei expuneri
este

Creatiunile sunt mult mai numeroase aportul
covârsitor in evolutia teatrului românesc prin conceptiile

initiale, prin caracterizári printr'o exteriorizare sta-
modele infiripeazá un stil propriu artei românesti,

tot cum interpretarea teatrului pástreazä o
usor de recunoscut.

un scurt bilant 1906 1916.
Evolutia este legatá de numele celor, cari mintea

cu au colaborat la cimentarea edificiului artei dra-
matice el, teatrul nostru sä
u§or suf eri comparatii cu teatrul al mai vechi
mai inaintate decât noi.

Pomenirea a fost o de o luare
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aminte pentru urmasii cei tineri, ca in toate
ramurile celelalte de activitate, nimenea nu-§i inchipuias-

totul de la el.

1916 ! Rázboiul bate la !

Versurile lui La arme", pe rnuzica a
Maestrului Castaldi in toate

In aer e o atmosferd räzboinicd, atmosferd nimic
nu i se poate opune.

Sentimentul e mai inferbântat ca
ori-când cere stäruitor, jertfa sângelui, revendicárile
unui Neam

In timpul pribegiei la Iasi s'au vázut din
toate unghiurile Tárii toate genurile ; dramatici, revuisti,
cântäreti de din formatiuni oficiale sau particulare,
toti alergând dupe steagul Tärii, toti

stomahul gol...
Cei de la Teatrele Nationale din Craiova

s'au contopit Teatrul din Iasi au constituit o

Sub ingrijirea lui Al. Mavrodi, Opera injghebat o
forrnatie, care a alternat reprezentatiile de

comedie ; opereta revista gäsit ele locul
apatiei generale, - melancolia, cu finetea

cu discretia imprimate de moment, cu lacrimile in
gâtlej, teatrul exorta dorul duiosie,
prezenta astázi amintirea :

Care duci la Bucureqti..."

Va in rnintea tuturor activitatea, priceperea
delicatetea profesorului universitar Ion Petrovici, chemat
atunci la conducerea teatrelor.

In ceasurile acelea de restriste, de recule-
gere casa ospitalierd a lui Ion Petrovici, unde Duiliu
Zamfirescu versurile impecabile vibrante. Ca un
bun augur, la directia profesorul universi-
tar C. Rádulescu-Motru, care vine la lasi

noastrá la Bucuresti sub luminata lui conducere.
Datoritá rdzboiului, moare Const. Radovici, moare Belcot

regretatul rneu elev Sublocotenentul Cerchez moare pe
front.

Dupe multe interventii, Ministerul de aprobá
mobilizarea la teatrul din Iasi a de pe front, unde
vor fi mai de indeplinind ce li se vor da.

Inteadevär, mai multe rânduri au fost trimise echipe
diferite puncte din spatele frontului repertorii potri-

vite au ridicat moralul ceasurile de acere.
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Altii au cutreerat spitalele, ducând un cuvânt de
celor, cari, de vreme, nu mai propriile

vaiete.
Alte echipe au cutreerat Moldova, dând spectacole in

folosul Ro§ii.
Am eu parte din cele din urmä. Nu voiu

uita niciodatd vizitele din spitale.
Ne duceam le spunem versuri eroice, cari le

bâteze sufletele sau le citim din isprävile carnarazilor, sau
din acelea, la care multi dintre ei chiar parte.

Dintre cele una, covârsitoare de
duiosie. La Spitalul Sft. Spiridon mare se
vizita

Ne conducea marele Nottara.
Un sgomot surd de cârji, cari izbeau mozaicul coridoa-

relor, un public de schilozi, de in convalescentd,
umple sala.

Nottara lacrimile spunându-le frumos,
stia el spue, versuri La rândul meu, nu mi-am
impus niciodatá mai mult ca atunci fiu numai actor.

Luptam cu mea nu
emotia.

Când s'au isprdvit, ciocdnelile in semn de
mire de aplauze izbeau drept in furisându-ne din

de sub privirile cari ne plângeam ne
am mai putea reincepe, in timp ce in urma noastrá

s'auzea vioara fermecatd a Maestrului Enescu, care de ase-
menea cutreera spitalului.

In evolutia 30 de ani, teatrul
nesc atinge, ca factor social, $ a

moralului vremuri de aducând
mente sufletele tuturor, nu de alinäri complete,
dar putin de uitare mai cu de

Pe public actori, evolutia teatrului rornânesc o
determink repertoriul.

Necontestat, prezenta clasicului are rosturile ei

Prestigiul, demnitatea unui teatru
reprezentarea cu caracter universal

scrierea repertoriu permanent este o de
la care nici chiar directorii nu se pot

Linia in repertoriu, montare, joc este o
pe care se pot altoi modernisme, umanizári, inovatii

reforme, se anihileze fundamentul de

Autorii originali au avut 30 de ani mani-
estári puternice, aducátoare de de in

evolutia teatrului nostru.
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Nu voiu micsora meritele nimAnui dintre autori
dramatici de talent, afirm, Haralamb Lecca a fost un
precursor in repertoriul modern.

Piesele lui, - cu motive de-o inspiratie originalk de
nouk ironizând la sânge alcätuirile noastre

sociale biciuind fárá crutare anume caractere,
prostii impertinenti, - prostul nu e corn-

plet, nu oobraznic, toate acestea desfásurate
atmosferá de melancolie, uneori deprimantk totdeauna

insá adierea unei poezii discrete, - au s'ar
relua, ar azi.

Lecca punea singur piesele in dovedind
gust si pricepere technica

Caracterul lui rece menajamente nu-1 prea
multora, dar autorul Castei-Diva", Supremei

Jucktorilor de cárti", al Câinilor", Cancerului la
al poemului biblic .,I. N. R. I." este literatura

originalá un al teatrului nostru social pe
croit de talentul lui, au pornit-o, unii mai mult, altii cu
mai putin succes, ceilalti autori dramatici piesele mo-
derne.

Rece ca poezia pe care a stápânea máretia ima-
ginilor descriptiva lui H pune aláturi de autorii mari.

Teatrul nostru mai astepta mult de la el, n'ar fi
murit dupe rnarele rázboiu, in care
datoria de ostas.

Dar contributia consitue un factor de in evo-
lutia teatrului românesc.

Miscarea teatralk ca ori-ce miscare, a f ost este subor-
donatä directivelor, ce i se dau.

In ultimii 30 de ani am avut o ploaie de directori, cei
mai irnprovizati, de cele mai multe ori de
cei in subordine, necum sá fie stare serveascá ei de

altora
Douá directive viguroase se in acest istoric, cu

caracter reformator : directiva Davila directiva Pompiliu
Eliade.

Directiva Davila revolutioneazä repertoriul, punerea
scoate la elementele tinere reuseste aducä

la teatru românesc public mult, la care se
sträinat, numai de ce pentru
care scena româneascá mai putin decât o
de la

Se zice mai abil director de teatru ar fi fost Bouffé
de la Veaudeville. Ca repertoriul

selectiona publicul de la premiere in fel, era
convins, dupe spectacol, avea in el o red ambulantä,
care asigura piesa serie.
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Davila päcälit insträinatii aducându-i, potrivit
stului sä mai ma femme",
ceea-ce ridicase protestäri unanime rândurile celor
grijä de soarta teatrului a repertoriului, - pentruca a doua
zi le serveascd Aulularia" de Plaut sau Carmosina" de
Musset, Sanda" de Florescu sau le desfunde urechile
limba româneascd, care le era de putin familiar* din
Vlaicu-Voda".

Pe Davila preocupau detaliile, arta, care nu
deck din din meticulozitatea uneori
din bizareria observkiilor lui.

Sub el s'au format actori, cari azi podoabe ale tea-
contimporan ; sub el s'au format regisori, cari i-au

imprumutat apuckurile ; sub el s'or fi jucat lucrári cari
nu cadrau poate pretentiosilor, dar cele mai
multe au fost realizki de superioard ; sub el goliciunea

dispäruse, reprezentatlile rdposatei dra-
matice au devenit zilnice ; sub el au beneficiile
gradante, cari din demnitatea artistului.

In evolutia teatrului românesc nu se poate nu se tie
seama de marea contributie, de marele aport personal adus
de Davila, in indrumarea scenei pe un nou a
comis greseli, prin bizareria unui temperament, care nu-1
servia adesea-ori, a-i
tile in aceeasi

A doua a lui Pompiliu Eliade este inspiratd de
o educatie artisticd in sensul principiilor artistului-
prof esor Got ale lui Brunetière.

Entuziast ca un copil chibzuit matur in
Pompiliu Eliade frânele teatrale autori-

tatea unei personalitki care incredere, dar o
de care paralizeazd suficienta nepregátitilor, gata tot-
deauna s'arnestece, discute

In lumea mai ilustru apanagiu ar trebui
fie libertatea ; totusi nu se pot obtine rezultate un
autocrat la conducere.

vrei este un principiu, care nu poate fi practi-
cat de ori-ce conducátor improvizat, dar e singurul care a dat
roade in unei lumi, care nicioatä n'a prea ce
vrea.

Pompiliu Eliade sustine teatrul este o
de literaturá, un f el laborator de experimentald,
zitie literar al

El admite formula lui Sarcey cá teatrul, deosebindu-se
de toate celelalte genuri, e un gen care se adreseazd ochilor,
ratiunii multimii.

Directiva lui Pompiliu Eliade preocupându-se de ideea
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in pune concluzii, arta morala fac
lucruri diferite.

Mora la intentionatá spectatorul din lumea fru-
mosului aceea a uricioase. Teatrul o

de moravuri, dar o de patriotism ; contribuind
la inältarea sufletului fie-cärui dintre noi, va contribui la
innáltarea sufletului national, conditia ca, de a
fi fim oameni.

Fervent sustinätor al literaturii originale bune,
tot din patriotism trebue ne la tot ce este bun
repertoriile celorlalte popoare, ce contin, definitiv,

aceste repertorii, nu analiza unui suflet omenesc, ca al
nostru, mai mai civilizat deck al nostru, patimile

sbuciumärile lui, innältdrile cäderile lui fatale.
cum directorul profesor, patriot estetul

colaboreazd de-opotrivä in alcátuirea repertoriului.
Cu o ironie formuleazá urmätoarea alternativä :

nu ne adresärn productiilor intelectuale sträine ?
Sau sä ne adresäm productiilor intelectuale ale tuturor

popoarelor ?
De sigur directiva lui al doilea
era firesc, pentrucá un popor are nevoie artá

de modele felurite.
Piesele proaste, chiar originale, nu pot constitui nici-un

patrimoniu e evident, lucrärile caracter universal
intrá in patrimoniul tuturor popoarelor.

Directiva acestui eminent prof esor de literaturá priveste
cultura a interpretilor.

Asa, intreprinde o serie de conferinte premergátoare pri-
melor repetitii efective, in care aratä spiritul care e con-

lucrarea, rosturile caracterelor cu fun-
damentale.

Aceste seminarii folositoare tuturor se adresau mai ales
rnultora, cärora le lipsea o instructie premergátoare
studiilor artistice.

necontestat Napoleon din Consul a ajuns
párat, numai un nebun, Caligula dintr'un cal a fäcut un
Consul !

Cu succese strälucite defileazd Judecätorul din Zala-
mea", Heidelbergul de Taifun" sau Maitre
Guérin" Delavrancea apare cu Viforul, literatura
originald sárbátoreste triumful ei, fárá fi fost intunecatá

reusita operelor marilor autori
Evolutia prilejuitá de directiva lui Pompiliu Eliade aduce

teatrului rornanesc o prospetime de intelectualizare, un nou
omenesc, un nou cätre culmi nebänuite des-

chide orizonturi noi, noi selectionarea reper-
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toriilor, technica montárilor, contributia a lui
Paul Gusti.

Ba ceva mai mult : noi surse materiale pentru
teatrului, a artei a scrisului le descopere lui
Pompiliu Eliade, care taxele pe spectacole, in
sul celor enumerate aci.

Dacá ar mai ar vedea cu
turile au crescut, se teatre ajutorarea artei,
teatrului, a literaturii genere, cum visa el, a un
desiderat.

In desvoltarea teatrului românesc a contribuit la o
numai, nazuintele societätii dramatice,

era numai protipondada talentelor consacrate ; societarii
unei care de apt nu exista, legea care o
constituia societatea nu era totusi

fácând-o ; prin ce oare ?
Prin vointa marea autoritate

singurul motiv pentru care legea lui Pompiliu Eliade
pästreazâ, ca un blazon, titulatura de societari, pome-

unde-va, ar exista o societate.
Era fatal odatá cu disparitia stâlpilor, cari sustineau

prestigiul edificiul, fictiunea acestei organi-
zki, care de apt nu garanta deck permanentizarea medio-

cot la cot cu talentul ; drepturi efective pentru
nimeni, la discretia unei care putea decide ori-ce,

apel, - tribunal extra-ordinar neprevázut Constitute.
Totusi o lege arbitrard, directiva lui Pompiliu Eliade

evolutia teatrului o de regenerare, care nu se
datoreste legii lui, ci luate afará de lege, de
spiritul lui luminat de sufletul lui entusiast colaborare

o de azi ei.
Tot ce-a urmat, mai dupe a

fost numai o läudabild de-a se putin
parte, din realizkile teatrului.

Ce-1 revolta pe Pompiliu Eliade era disproportia de ono-
societarii de cei obscuri, retribuiti la

temeiul gradelor.
lege nouk legea marelui jurisconsult Ion Gr.

teanu de bun plac ale scoate
pe din iobágia care ii aruncase o lege care scotea
de sub legilor o categorie de ai
societätii noastre : arti§tii, singurii cari n'aveau nici-un drept,
nici se nici reclame impotriva ori-cärei
luate de vre-un director.

Instituie Comisia de judecatd, Apel mai departe,
procedând la angajarea de talent contracte de
locatiune de serviciu, cum o dorea Pompiliu Eliade.

S'ar párea, genul irascibil urma fie multumit, de
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garantiile legale dobândite. Ei bine, nu. Un ministru oare-
care, sub nu ce influente, schilodeste legea
artistii rámân la hotäririle de bun plac ale
torilor.

ca se dovada temperamentelor bizare ale cole-
gilor se face apel la energia regretatului Alexandru
vrodi, care dovedeste in laboratorul experimental al teatru-
lui, nu e nevoie de legi de regulamente, ci de un el de
dictatura, care impune stäpâneste, ca bravii societari,

numele, cârteasca.
Dupe moartea dui Mavrodi, care a muncit cu pentru

teatru, ecouri anemice mai fluture ideia unei noi
dramatice, cu fárä talent, redevie

un el de slujbasi, cu dreptul de-a elimina la 57 de ani pe
colegii cu talent, pentru a face tinerilor numai cu....
aspiratii !

pleiada a dispärut, pleiada justi-
fica societatea dramaticä cu ea dus gloria... falnicei
Venetii acum nimic alt, deck principiul selectiunii nu va
mai putea prezida viitoarelor conclave drama-
tice, ori-de câteori pe an s'ar mai modifica legea teatrelor.

Un alt factor important evolutia teatrului românesc a
fost influenta modele, cari ne-au vizitat Tara
cari au dat ocazie nostri afle, detalii
de maniere de métode de joc, asimileze din simplita-
tea mijloacelor intrebuintate caracterizari aprecieze
necesitatea respectarii textelor, chemati comenteze, fárá

le falsifice.
Autorii sub un imbold de neobositä energie, au

contribuit la infiriparea unei literaturi originale, care, dupe
Caragiale Delavrancea, se viguroasa

adeseori chiar egalând literaturile
Teatrele se portile mai larg

de numerosi de cunoscuti ca pot
cita pe toti, numele pe buzele ori-caruia din cei ce
se intereseaza de mersul teatrului românesc.

In ce priveste montarea regia, ele au evoluat de ase-
menea proportii apreciabile, rezerva ce ne-o impune
disperarea unor reformatori, pentru care
actorul ca o ca un cuier oare-care este privit ca
accesor.

Esecul suferit la noi de Karl Heinz Martin a fost o
succesele nu se pot deck cu actori de

Când autorul se schiteze personagii, cari aibá
in ele, - fictiunea dea publicului

iluzia vietii, a naturii tipurile cari se
omenesti.
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Criteriul de la care s'a insufletit opera unui Antoine sau
Gemier, Reinhardt sau Stanislavski evolutia pe care i-au
imprimat-o este tot principiul clasicului etern. Pe
linie trebue regia

cadrul.
Nu cu retete imprumutate de la spectacolele

teatrelor aplicate netam-nesam montdrilor noastre,
- s'or potrivi sau nu, - orme, inapunându-ne
fotmulele doctorilor de mai sus, când subtilizänd decorul,
care vorbeste ochiului sufletului spectatorului pentru a

faldurile unor perdele mototolite, - stili-
unde când nu trebue, la lumina supdrätoare a vre-

unui reflector sau prezentând siluetele actorilor, ca niste
tome, bezna unei care
gisorilor improvizati, semi-docti pretentii.

In evolutia teatrului nostru, arta prezentárii specta-
colelor in cadrul potrivit, nostri Grigore
lescu Constantin Nottara, regisori prof esori, s'au ocupat

pricepere de ceea-ce se punerile scen cari nu
numai plantatile decorurilor alegerea mobilieru-

lui, ci crearea atrnosferii prielnice actiunii.
Peste toti, in artá a regisoratului, a prezidat

conceptia luminoasd a lui Paul Gusti, ale
in s'au bazat in primul pe alegerea inter-

de pe omogenitätile de ansamblu, directive
date de un maestru, care disecând intentie intentie partea
fiecdruia, intrevedeai cadrul care avea se
actiunea.

Decor, costum, de unii apäsâtoare pentru
textului, detaliile cele mai migáloase, Gusti le-a pus

toate la contribute decursul unei vieti a luptat
egalizeze scene reputate din apus felul prezintärii spec-

tacolelor noastre lui au mai au
multe de de la de la strádania fantezia lui
vecinic

Fárá marea lui contribute, actori autori, teatrul,
un cuvânt, ar fi avut mari lipsuri evolutia lui progresivd.

Din fericire câteva nume atât la Teatrul National
la alte teatre, pricepere regia spectacole-

in curs, destoinic drumul luminos deschis de
Paul Gusti.

trei-zeci de ani pentru teatrul
nesc o

inteadevár, e ademeditor dai la o parte perdeaua
revezi, viata oamenii,

prejudecátile, cari le-au stat in cale, idea-
lurile vremurilor desiluziile deceptile inerente lupte-

indârjite.
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Dar acesti trei-zeci de ani o nadejde pentru viitor.
talente tinere, de-ai altora de-ai

sunt puternica a viitorului.

Intr'o petrecutd reconfor-
tantul tineretul cu incumetarea.

ucenicia, amintesti socotelile din
nu se potriveau de pe cum voiosia debuturilor
era de vietii se
perpetueazd continua, probabil aceleasi victorii

desamagiri.
Ne neincetat, suflet talismanul tre-

cutului, pe care nu-1 putem
Julieta a nu mai sute de ani tinerii

se sinucid azi pentru aceeasi
Ei, n'ar mai fi idealul artei, vis din azur, cu praf de

diamante, personald cu care artistul pläteste sin-
gur viata! Trebue dar nadájduim.

vieata are coincidente bizare,
-una : Apropii date : Fevruarie 1936 Fevruarie 1906.

Acum 30 de ani, Ateneului, fostul prim-mi-
nistru Aurelian, ca un omagiu adus institutiei de cultu-

care e Teatrul corporatiei din care fäceam
eu parte, mi-a fäcut cinstea membru activ.

iatä cum in Fevruarie 1906 vorbeam de la
a Ateneului conferintä pe

va sociale ale vremii cum Fevruarie 1936,

-tot de la increzator talentele tinere,
exprim vor indeplini ele ce n'am putut face noi!
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8.

IROSITE

Conferinta d-lui I. Simionescu in seara de
23 Februarie 1936

Doamnelor Domnilor,

ierta nu caut ridic in sferi
parte de valtoarea vietii, ci voi tinea ora
aceasta printre nevoile in care ne svarcolim.

Poate mi-ar fi fost mai vorbesc despre lumea
telor din alte planete, folosindu-md de inchipuirea lui Jules
Verne ori Wells. Am socotit oprindu-mä tot la fata

care ne ducem zilele, pot fi de mai mult
Nu-mi trece o prin aduce vre-o
tare stärilor de lucruri despre care voi vorbi ; cine poate
voi trezi de interesul pentru probleme care stau mai

atingere cu viitorul
Nu cred s'ar afla unul din fie

indiferentá asezarea viitor a La noi, mai mult de
pe aiurea, interesele obstesti se lasá pe seama unei de
oameni, vremelnic chemati la conducerea statului. Acestia sunt
din schimbdtori, uneori chiar mai des deck
zele copacilor. Nu au vreme unii, nestiind sara ce atributie
se va acorda a doua zi, nici se bine cu treburile ce
au de le iau locul. Veti spune aiurea este
la ba poate mai räu. Da! dar acolo vorba apa trece pietrele

reprezintd o realitate. Trec conducdtorii dintr'o zi
alta ; persistentá grija pentru binele tärii, la acei
care sunt lásati la postul tinuti supravegheze func-
tionarea a treburilor. Aiurea nestatornicia statorni-
cia functiuni douä lumi cu totul diferite. Unii
cautá de pe zi pe zi cu vifor ; altii dupá

ori patimi sunt ca fluturii, de pe o
floare pe alta.
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La noi, o traditie politica de se
cei de sus se mäturdtorii de ;

ba chiar felinarele, Carageale, sunt mutate din
dela vechiul primar la actual. 'freburile generale merg ca

un pe nisip, doi unul ;

ca broasca
Nu progresului disconti-

nuitatea, sistem periculos, haosul iroseala. Ametiti
de nenumdratele schimbdri nu mai putem vedea limpede
inainte. dintr'o zi in alta, pe apucate. Cheltuim mai
mult deck avem ; la nevoe de unde cum
putem, amanetand viitorul. Cheltuim nici o precautiune

se fure ca in codrul nici o nici
o sanctiune. Demoralizarea este urmarea fireascd.

azi un lucru socotit bun care este
poate bun, in adevär. Vine a doua zi altul schimbä,
de pärere. Nirneni nu-1 de oarece multimea
este ea pe seama valurilor carmaciu. Vremurile
de jale mai de demult au läsat urme sufle-
tele noastre ; nu am le totul ; s'au pästrat
in subconstient. indiferenti la ; ne

spunem : Fereascd Dumnezeu de mai ori resignati
zicem : voia Domnului.

dau
Unul, care e cum n'are aface, a crezut

spre binele viitorului, lácasuri de
A tara dela Nistru Tisa ;

din nenorocire nu a avut timpul le ispráveasca. Au
care la acoperis, care la jurnatate, care la temelie. Vine

altul la statului. Este de pärere avem prea multe
Nu e nevoe de S'au läsat

paraginä, pe seama atrnosferii a oamenilor. Ploile topesc
neacoperite ; le macinä pe

gäsesc ; fiecare ce poate, ba o
ba un pervaz. Rezultatul ? Nu e chip sä apuci vre-o parte
din nu-ti dureros privirea, in preajma
craselor, o ruiná ros, pe coasta ridicata,

anume fie väzul lumii, vanturilor
ploilor.

pus oare cineva in minte faca o socotealá sute
de milioane s'au irosit prin aceastä discontinuitate
toare ? Un lucru trebue dus la bun de a

la altul mai putin folositor sau trebuie chibzuit bine
ceva, dacä se va putea duce la capät.

De apuci drumul prin sälbateca vale a Jiului de la Bum-
la Petrosani, ti se S'a inceput un

drum de fer, desigur mai frumos din câte le avem.
Un drum de fer necesar, cáci de Petrosani
ca azi la Craiova, fac inconjurul lumii, pe la
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Deva, pe la Sibiu. Ar fi fost un drum de fer care ar fi vorbit
pentru noi, dovedind suntem in stare noi f acem
sfortäri Austria, dar care a
inaugurat anul trecut unul din drumurile cele mai anevoioase
de construit ce la Negoiului, in curmezisul
Alpilor. Ti-ai gasit. se iroseau sutele de milioane spre
a bänci putrede, nu s'au &sit sumele necesare
tru a isprävi drumul de fer pomenit. Au rämas märete
ducte pe muntilor, ori tunele costisitoare ce
incep sä se näruie. Se vor in Jiu sutele de milioane
cheltuite pentru un päräsit.

in lucrurile mari ; discontinuitate in lucrurile
runte. Unul a gäsit cu cale vechiul sistem de a
lucra drumurile cu prestatie, in cum se obisnuia. a
fost de lumea la noi. zis altul. Täranul azi e

liber; trebue deprindem notiunea
rnunceascä? E o pläteascä mai

bine. Dar cine sä munceascä cel deprins munca o
coate fie Dornnul läudat, drept ceva s'a
päräsit sistemul muncii in Intâmplarea a drept
desmintire a celor preconizate la noi, ca tocmai când se
tea nu din convingere ci din interes electoral,
munca este ceva injositor, revista Illustration
fie o fotografie cu un grup de avocati medici tineri din
sudul Frantei, care lucrau la

lucru s'a arzatoarea chestiune a viilor,
azi la ordinea zilei, tot sistemului de discontinuitate

in gospodaria generalä. Unii au oprit, drept cuvânt, plan-
tarea viilor de mai ales eu vite producatoare direct, care
dau vin mult prost ce nu se poate pästra, dar face concu-

vinului din podgoriile vestite. A venit altul a stricat
ce a cum se cuvine predecesorul dând voie sá se

lunca Dunärii, numai cuibul
politic avea din câmpie.

$i câte exemple nu se pot aduce de asemenea desorientari
treburile generale, care la o de atâtea

neorândueli, nu te miri nu mai poti vedea limpede
prin ea.

Lipsa de continuitate gospodäria generala, un
stabilit prealabil pe baza cercetarilor stiintifice, de

aceia avem atâtea institutii ne duce le periclitarea
gospodäriei din viitor a lárii.

Doaranelor Domnilor,

cum am avut cinstea spun an, tot de aici,
ca a tot ce

trebuie omului pentru viatá, nu sunt multe lumea
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De toate posedäm. Nu ne-ar trebui nirnic de peste
ne-am multumi cu ce avem.

Säteanul este situatie. Am poposit casa
unui gospodar bogat din tara Hategului. Casa lui cuprindea tot ce
trebuie unei familii numeroase. Totul era fäcut de gospodar
cu ccia ce Durnnezeu i-a dat stäpanire sau ce a gäsit in jur.
Doar. soba de tuciu, masina de lampa de luminat erau

Pámântul da porumbul, izvoarele reci ; oile
procurau lâna vacile laptele, natura aerul

soarele, sänätate trupeascd sufleteascä. multumit.
cum era el, la o nevoe pot fie

Nu trebuie uitärn pe câti am hränit noi murim de
foame. Turcii ne inconjuraserd de la Hotin la Giurgiu cu

zisele Raiale, adevdrate de pompare a noas-
tre transportate la ei Cine a in anii de grea cum-

de pe vremea rásboiului, tie bucätica din
Moldova rärnasä la Trotus, prin o mai intensivd a

pe localnici, pe refugiati, armata ca pe cea
ruseascd

Belsugul se vede in toate. orez se recolteazd la
marginea Banatului pe cumpäratd de curând de M. Sa
Elisabeta. ne-am da oare care Bumbacul

azi numai pe 2200 ha. de pe care s'au recoltat aproape
4000 chintale de s'ar putea cultiva pe o rnult
mai mare, scutindu-ne de o parte din marele bir ce-1

Ce ne ? Forta motrice ? Puterea apelor curgdtoare
dela noi e putin ; gazul metan se scurge mult
in aer ; avem petrol, Materii prime ? Fer,
plumb, aluminiu. zinc s'a lucrat anul acesta vre-o
6000 tone. De aur iargint nu mai vorbesc. Erau cunoscute de
pe vremea Rornanilor. S'au scos anul trecut 3468 kgr. de aur
ca din nici o din Europa. Vin avem alte
popoare ; poamele cad din copac putrezesc, putre-
zesc nefolosite smeura afinele de la munte. Dumnezeu ne-a
dbruit cu de toate. In vremurile mai vechi, când erau

cáldtorii strdbátând Moldova descriu tablouri ca
din Argentina de ; cârdurile de vite päzitori.

acesta al belsugului, cum ni l'a läsat Dumne-
zeu, vedern ce am fäcut noi, oamenii din el.

Un englez, care a stat vrerne ca ministru
plenipotentiar, cunoscându-ne deci cum englezii
ceteze noroadele, temeinic, a scris undeva :

Tare bunii mei prieteni "e vorba de noi
mânii" cu toate ce le au, vor ajunge de
foarne".
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amenintätoare prevestire, cam la
el cu de des citatele versuri ale poetului :

Tara aur
Noi cersim din 'n

Nu e vorba de azi, ci de un viitor din päcate nu toc-
mai departe. De ? Pentru am irosit irosim

ce avem din ne de unde fie
sacul de mare, la ajungi la fund.

In primul voiu socoti pddurile.
Aveam multe. Cam 70% din suprafata era acoperitá

cu Nu numai la noi, e dreptul, pädurile s'au cu
nemiluita ; satele s'au intemeiat in poenile din päduri, iar
ogoarele pe seama pädurilor se arau.

era omul nu-si nici de
avea, nici de trebuia. Poate deaceea säteanul nostru de
azi a cu mentalitatea ; rupe plopul plantat
cu cheltuealä pe marginea de-i trebuie la car sau
toiag cu care sä se apere de Ceia ce era odatä, nu trebuie

mai fie azi, mäsuratorile avem socotelile
dovedesc ne trebuie.

chiar zilele noastre, räsboiu, se
taie socotealä ; puhoaiele pun stäpanire pe muntii deveniti
plesuvi ori pe dealuri, de ti-e mai mare jalea

le vezi.
Vrancea, frumoasa Vrance, cu populatia de nobili, a

ajuns o aproape pustie, asemenea, unui
geograf sträin, numai din partea a
Algeriei vecindtatea Saharei. De treci prin partea Lotrului,
muntii care mai eri erau numai codri, azi sunt numai
rugi. La e in Brostenilor. Codrul Hertii nu mai e
spaima cäldtorilor, cáci e rärit. Nu mai insist asupra codrilor
Tigheciului, ca ai mai mult legende.

statul exemplul Pentru islazuri, nu-
mai 'n 1928 s'au. un rnilion de hectare din clomeniul
pädurilor. In scurtul timp de 8 ani, 1 7 din intinderea forestierä
s'a irosit. Ce islazurile läsate de pe urma
pädurilor, fie care M'am nimerit mai anii trecuti pe valea
Tasldului, unde despädurise un munte islaz.
Au numai cioturi coarde de rugi, in care te
Doar caprele, mai putin pretentioase in ale
aveau ce se sature.

Studiile amänuntite anii din de tineri
silvicultori, fac i se sburleascä pärul de perspec-

tiva ce ne Am ajuns o 22%
din suprafata Am rämas a 14-a Europa, printre

in páduri. Dintre vecinii nostri, Cehoslovacia are
9
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33%, Jugoslavia 30% chiar Bulgaria mai mult de
noi. Pentru fiecare cap de locuitor la noi nu revine de 1/3
dintr'un hectar de pädure.

Care e pricina ? dau studiile specialistilor
noscätori : Sburlan, Sabäu, Dumitrescu

nu se mai implinesc raport täierea.
Societätile exploatatoare nu sunt pe
taie, ci pot depune sumele corespunzatoare, care nu se

la ceia ce erau sorocite. Dupä räsboiu cererile
de lemne din sträinätate s'au S'au täiat pädurile

Ba mai mult. S'au ferestraele de au ajuns
vreme, prin 1927, la 594. Mai interesant usturdtoare

ironie este aceste din nou fäcute, sunt inzestrate
cu tot ce este mai modern intreprinderile de a
nului. Sunt cele mai utilate din Europa, pentru a dobori
mai mult pädurile. o infrigurare
cioasä cuprinse lumea : sä se taie mai multe
mai repede.

Se unii - nu trebue uitat la intreprinderile
oresteiere aproape numai muncitorii sunt români ; se adu-

nau venituri pentru stat, dar viitorul pädurilor e periclitat.
mai posedäm mari intinderi de de fag, folosite

mai mult pentru foc, cele de brad au ajuns foarte
trânse. Cu o intindere abea de 1 600 mii ha, ceia ce revine

9 ha. suta de locuitori, am râmas din cele mai
täri brad. S'a fäcut socoteala, dacá pädurilor mer-
gea tempo ca in ultimii ani, peste 10-15 ani noi
vom importa lemnul trebuitor nu numai de brad, dar lemn
pentru stejar de lucru. Norocul a venit din partea
crizei. Exportul s'a micsorat. brazilor a mai incetinit.
Din cele 594 gatere s'au peste 150 ; in 1934 au
numai 434. Cei 15 ani s'au mai prelungit cu vre-o
dar importului de lemn de brad tot ne

dacä nu se vor lua mäsurile riguroase pentru metodica
táiere mai ales severe de replantare.

trec la alt articol, despre care iaräsi am râmas mintea
noasträ ideea de bogâtie nemäsuratá.

E vorba de petrol. Din primare universitate
se naturii acest aur negru, care azi

bat noroadele joacá un de mare rol rásboaiele mo-
derne. Drept vis apar exagerärile de pe vremuri cá
Munteniei pe un lac de petrol e o
nunsáturá pentru ca acest adu-
cätor de bani.

Bogátia noastrá in petrol este din spre isprävit, cel
nutin in regiunea Prahovei Dâmbovita de unde se scotea
trolul prin sonde putin adânci. Câmpina a ajuns un cimitir de
sonde sterpe. de productia anualá era de
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333.000 tone ; a la 55.000 in ultimii ani.
abundent, e pe cale de a urma soarta Campinei. Moreni,

de unde se 150.000 tone dintr'o sondä, azi e zoná
slab productivä ; putin partea ei este pe cale de a fi

Goana petrol s'a concentrat in apropiere de
regiunea Boldesti-Ceptura. Dar aici petrolul nu mai

este la Se sonde ce de 2000 m. ; 4 sonde
au ajuns la 2700 ; una la 3700 m. a doua din lume.

Noroc lucrul sondelor s'a mai eftenit ; altfel s'ar
$ aceste petrolifere, cáci nu ar mai fi rentabile.

De ce am ajuns aici ? era bogätie de petrol
petrolul din ca artesiene la 160 m.

läsam se iroseascd. Curgea pe De multe ori nu
rezervoarele construite ; nu nici gropile ce

se säpau anume. Se scurgea. Nu era nici o asezarea
sondelor. Se unele altele de se locul

vreme, cum ai stoarce un burete. Gazurile naturale ce
produceau eruptiile se in aer nici o

de mari economii combustibil reprezentau, ce valoare se
irosea, ne dovedesc cei peste un miliard de metri cubi, care
sunt azi se folosesc al 11-lea ceas, pentru
luminatul Ploestilor.

S'a irosit ; s'a fäcut ceia ce spun nerntii eine
exploatation", exploratie Era oare aceasta numai
din Nu s'ar putea pune pe seama faptului majo-

capitalului era Ce in problema petro-
lului se cheltuesc sute de milioane pentru a distruge un
concurent ?

Rezultatul este cum spunearn regiunile petrolifere
din nordul jud. Prahova au ajuns sterpe. La un congres recent
al geologilor la Paris s'a auzit un glas care a spus :

nu mai are petrol. mai exist& o dovedesc cele 8
oane ceva de tone ce se exploateaza anual acum de ne mai

valuta, aproape singura exportatä. Dar nu
suntem departe la isprävire. o spune studiu
de curând publicat, d-1 G. Macovei, Directorul Institutului geo-
logic al Romaniei, prin atributiunile sale,

realitatea. E meritul de a nu ascunde adevárul
a-1 din timp. D-sa rezerva a petrolului nu
e de de vre-o 60 tone, ceia ce se
exploateaza aceiasi intensitate ca acum, nu ajunge nici

10 ani. De un a constatare,
dând ca rezervá 67 milioane de tone, ceia ce e cam tot una.

pe ? Se mai e drept zone petrolifere muntii
Moldovei, dar acolo petrolul nu se lesne Sondajele
sunt anevoioase ; trebuesc piatrá tare, deci sunt
costisitoare. In caz s'au dus vrernurile când petrolul
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curgea numai la o in ; am
irosit am avut. Nu'nvie e zadar copile".

a bogätie, veche de data aceasta, care ne-a
de multe necazuri pe vremuri. E agricultura spe-

cial cerealele, vestitele cereale care ne-au adus faima de
narul Eram. in aceastä directie nestatornicia, dis-
continuitatea gospoddrie mai ales unui plan
metodic urmat de toti, ne-a dus aproape de
Bogátie... contraste de apropiate le !

Mai pdmântul, darnic, ce
cerealele numai era umezea o de ploae,
a läsäm fie mereu de ploi, devie
vie de pe urma puhoaielor. Cine a de dealurile de
pe valea Barladului a putut in toiul verii ogoarele
de numai la genunchi, firav sub muchea dea-
lurilor unde ploaia a spálat negru, nisipul
neproductiv sä iasä la Din partea ingrásámintelor,
multe nu prea Chiar bälegarul, aiurea adunat ca aurul,
se asvârle ca astupe gropile din malul satelor surpat de
puhoaie. priveste chimice fabricate, e un
lux prea mare pentru noi. Se fel de fel de fabrici
pe fiecare an. Avem fabrici din care ies bumbi
din caseina din brânza de vaci. In schimb, s'au
singurele fabrici ce le aveam de superfosfati, dela Brasov
Baia Mare. Nu mai rentau cum fosforitele naturale de pe
malul Nistrului, vestite rnácinate in fabrica de la
Ataki, noi le lágám se rostogoleascd apa Nistrului, ser-

copiilor de rotunde ca niste ghiulele. Altii
le-ar fi cu aur.

Fabrica de la oasele adunate din
Credeti Mina de oase, un minunat se
de ? Se exportá aproape in intregirne. Aceste fapte
ar fi ca arate starea agriculturii noastre, care se
face aproape cum o dacii. Nu e afirmatia mea
aceasta ci a unui regretat fost rector al Academiei de
studii agricole de la Herästrdu.

ce ogorul. Sárácit, mereu sleit de atâta
trebuintare, neprimenit de prin sistemul primitiv al
loagei, pämântul putin, tot mai putin, mai ales hind prost
lucrat, numai, pregdtire prin de

Doamnelor Domnilor, un fapt e desigur cunoscut
de acei care nu se intereseazá mai indeaproape de gospoddria
noasträ generalá. Din frunte am ajuns la t ce
priveste productia dar mai ales calitatea grânelor noastre. E
un fapt obisnuit mereu scris spus de

fie Noi suntem departe de Wile care
produc mult prin munca atentá a ogoarelor
rea preatirea semintilor.
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Intre statele Europei centrale, producdtoare de grâu,
un autor, datele mijlocii dintre 1926-1930, locul

mâniei a ajuns din productie a grâului
mai de 10 chintale la hectar.

Suntem in urma vecinilor nostri mai ales a Bulgariei.
Nu e o exceptie. lucru in cei cinci ani de mai
Intre 1922-25 greutatea hectolitricd este de 75 kgr. pe când
Danemarca, Olanda scot câte 2-3000 kg. la hectar. Deosebire
ca de la cer la pâmânt.

Care fie cauzele ? Sunt multe, impletite. Neindoios
una din pricini este chipul cum s'a improprietdrirea
du-se tot una la bun la la ce nu ce e
pämântul, nu 1-a lucrat niciodatd la agricultorul
perimentat. Nici in Polonia, nici Cehoslovacia nu s'a procedat
la fel, democratismul acolo poate e mai putin de

ca la noi. Rezultatul e ce este ; nu putea fie
altul. Nu provine din lipsa de sau din inferiori-
tatea muncii säteanului nostru. Doamne Vine din ne-

!

Agricultura nu mai este azi o dibuire. Nu se totul in
seama Celui de Sus. E o tot atât de ca aceea
care la unei industrii. Cel ce o face trebue
posedeze elementarele cunostinte despre natura fiintei
capricioase care este planta. Lanurile ca de cu-
rate de odinioard, au ajuns de

ori de Grâul trimes la export pe
nu este greu, este amestecat tot felul de materii

Cine bani de aur, cere
Din cauza aceasta am pierdut pietele obisnuite cumpere

grâul nostru greu, bogat in gluten, pe care apoi
cinau exportau ca de Budapesta Acum,
când industriale au intensificat agricultura ,e atât de
greu de din nou ce-am pierdut apoi nu este cu

Productia e tot iar produsul de calitate
la noi nu s'a ajuns la o selectionare mai ales la

o standardizare a
ca exemplu porumbul. ne spun

Argentina suntem tara conditiunile cele mai propice
pentru cultura porumbului. nu-i nici o
Se din lunca dar la Cruce pe
Bistrita aproape la o mie de metri unde creste la
genunchi nici nu se coace cum trebue. Abea ajunge

e cuptor. Nu tot e aiurea,
America. Acolo se porumbul pe regiuni
cializare. Intr'un tinut se pune porumb pentru industrie. in alta
pentru Se aleg semintele grije, se primenesc. La noi?
Porumbul zis dinte de a fost adus din Argentina
an de Are lung, boabe mari multe. E
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deci ademenitor, desi inferior soiurilor noastre. Ei bine. Azi
porumbul dinte-de-cal tinde vechiul porumb
cincantin din Moldova, de ca valoare hranitoare nu are a
face unul cu altul. Despre alegerea, selectionarea primeni-
rea semintelor nici Un bun cunoscator al problemei, d-1
Andronescu, a gasit Oltenia porumbul comun,
e corcit in proportie de 70 la sutä ; peste 90%. In
Dobrogea, dintr'un hectolitru de a pe tot
soiul de corcituri, tipuri de porumb din mai toate varietatile
cultivate in Tot acest autor a Muntenia
tenia se mai putin de un la firul de porumb in

in celelalte provincii abea un la fir, din cauza
degenerarii a boalelor care produc fire sterpe.

e cu cu porumbul, la cu orzul de sun-
care produce cel mai orz din Europa. Produc-

lui este la 5.9 chintale pe ha. pe in Danemarca
e aproape 28.

In expunerea de motive a proectului de lege pentru
jarea agriculturii, in parlament, scris negru pe :

Starea aceasta de primitivitate periculoasa domneste nu
numai in agricultura propriu se in
ramura zootehnicd, pomicola. Sub stapânirea
ceptiei de libertate economica, care am läsat agricultura

azi, tot mai mult care pro-
ductiei noastre agricole un caracter primejdios de

care face avem o productie tot mai cantitativ
calitativ".

Ca termin cu exemplele noastre gospodärii gene-
rale, stäm mai bine cu importanta,

este de elementul activ, producator, acela care poate
scoate din E vorba de

Nu la orei voi vorbesc mai pe larg
despre el. Voi arninti multimea, cáci ea reprezinta
poporul. in aceiasi ca cerealele.
mereu avem grija constanta
valoarea energiei sale dormitande, sterpe

Care dintre noi se poate de valoarea
a säteanului nostru, care % din populatia tärii? Un
popor care credinta veacuri, care a

alte neamuri limba, care a trecut prin
veacuri de la minte la trup, poate

fie socotit altfel o valoare ? Cine-1
cunoaste mai indeaproape, cine-i poate pätrunde sufletul,

el positive, cum nu se la multe
alte popoare. Muncitor, rabdátor, ironic e cazul.

ce necazul
ceia ce insearnnä de sine.

totusi Doamnelor Domnilor, chemat la
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când aeroplanul prin Radio
transmite ceia ce se vorbeste peste oceane, când
ogoarele se lucreazä masini care seer
timp, nostru e ca un copil crescut la care se

de becul electric cu care e familiarizat cel de la
oras. Cum vreti el concurenta internationald
arä bieti doi bouleni din numai piele oase,
când grâu cu codina 'n când la ar-

? In muzeul etnografic de la frumos ca putine altele,
se vede talpa de lemn cremene, care servea mai ieri
drept de treerat, in expozitia satelor din Parcul
Carol pe plugul de lemn expus Când
sunt regiuni care femeile, peste analfabete, nu

unt, când baba satului este medicul vrájitorul tot odatd,
când putin 50% dintre oamenii maturi nu cunosc puterea

spera o internationald biruitoare ?
poate spune : a träit poporul veacuri veacuri a

resistat. e. Dar nu venea contact cu tot poate pier-
de sufleteste ; nu era ademenit zi de zi spre

a mintii. Nu era este pe des-
tinele Zi cu zi in sufletul multimei otrava

a destrámkii sufletesti, care energiile,
punând nimic in care o canalizeze spre constructie trai-

pentru ea, pentru obstie.
Aceasta este cea mai de reale

sufletesti. E mai periculoasá deck seatuirea
lui, de productia care ne poate duce cel mult la

ceia ce nu pieire, ci adesea trezire dintr'o som-
bizuitá pe belsugul natural. Dar când sárácia

tului ar fi de alterarea a sufletului etnic,
atunci este marele pericol de a ne vedea fata präpastiei ce
ne poate ca neam.

De multe ori faze din diferitelor popoare se la
altele evolutie mai

Starea aduce aminte de starea Dane-
marcei a Germaniei de la inceputul veacului al 19-lea.

descrierea vremuri cum Arndt Der Geist
der Zeit" o zugräveste :

de care mai mult, este caracte-
Istoricii n'au ; poetii, izolati, cu

poporul deci nici o influentd asupra lui, râmân
in turnul de : criticii n'au nici de vedere.
nici impartialitate ; publicistii sunt parte, mici la suflet

Tara e un de moliciune, de rafinament inte-
lectual si de despotism ; generatia
trân mintea copiilor. Ce sentiment mai dureros poate
fi deck acela nu mai nimic, nu mai ai nici o
putere !"
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era acolo acum un veac jumätate.
Dupä cum se in Germania de atunci a urmat o

n4ionalä, o trezire a energiei etnice mai ales la genera-
tiunea ; glasul unui propagandist a sguduit
sufletele haosul ce domnea in toate.

putea mai bine, socot eu, conferinta mea de cât
repetind ceia ce a spus Fichte, räscolitorul energiei germane.

adresez tuturora, de deosebi-
rile care v'ar putea unii de !

Presupun auditorii mei sunt capabili se ridice mai
presus de dreapta durere, ca poatá limpede
precis vrem fim salvati, numai noi prin noi ne
putem salva. Ploaia, roua, anotimpurile cu belsug, nu
de noi, dar raportul cu semenii, purtarea in sunt

sfortárile noastre. nu vrem vedem curn
se stinge tara, neamul, trebue ne punem pe lucru, de
cu energia. continuati mai departe in hao-
sul ce ne moliciunea

nationalitatea voastrá. Dar vreti fiti oameni,
mai putea ajunge vedeti cum o gene-

ratie energicd. Noi prin noi trebue punem la salva-
rea ; s'a sfârsit cu noi. ; regenerarea

presupune pe cea a individului a natiei. Nu
regenerare nationald cea

Nu e regenerare fárá o educatie care se
ocupe timp de om, dar de popor.

Tot rául vine de la adâncul nostru egoism ; egoismul
ca al guvernantilor. acum fiecare, de la print la

supus, nu s'a de cât la avantajul la binele parti-
cular. Fiecare pare Individul nu se gândeste
face parte dintr'o obste, trebuie tie sacrifice
existenta, interesele personale.

de ce am cäzut de jos. Nenorocirile noastre erau
deci de neinläturat meritate !

nu face de cât inertia
Momentul e decisiv. Trebue din : sau

murim sau iesire nu existr.
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RADIATIUNILE VII

Conferinta d-lui Chr. Musceleanu, seara de
1 Martie 1936.

- Rezumat -

materiei vii preocupä
mai pe fizicieni pe biologi prin natura

prin problemele pe cari le pun in actua-
lelor cunostinte acestea se pe
o din care nu putem percepe noastre - in

cu vederea - decât o parte ; acelea care nu ating
nervul optic deci nu sunt luminoase, sunt mult mai
roase cele dintâi existenta trebue descoperita cu
aparate speciale.

in gama luminoase ale materiei vii
unele destul de banale

Cine nu cunoaste lumina verzue a ? unui
hering intrat in putrefactie preparata anumite conditii
devine ea luminoasd.

Radiatiile materiei vii situate dincolo de gama
dau mai mult de lucru cercetátorilor. Razele mitogenetice,
a existentd o afirmá Gurwitsch, nu sunt acceptate de
fizicieni. De el pentru fotografierea
n'au fost convingatoare. In schimb existenta
teriei vii o confirmare prin operatia ver-
dunizarii. la punct timpul rázboiului, la Verdun,

pentru sterilizarea apei s'a dovedit mai
folositoare cu cantitatea de hipoclorit ca
sterilizant era mai sterilizarea nu se producea
in prezenta unor urme de substantä

* Dovadá cele doua baloane cuprinzând un asemenea preparat
care au fost prezentate de conferentiar. In complect Intunecatá,
baloanele erau isvoare lurninoase.
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Explicatia s'a crezut la
apare simplä astAzi când se materia rnoartä emite
diatii, Molecule le, coloizii in sfârsit celula
nu sunt deck alte ale materiei atunci e de asteptat
ca la rândul emitá primeascd radiatii, sau alte
cuvinte emitá sau primeascd energie.

In ce conditii celula care sunt posibilitä-
ei de radiatie ? Intrebarea aceasta rdspunsul in

parte, prin lucrárile fäcute in Apus.
Sa dovedit celula vie sub efectul unor anu-

mite radiatii si piere sub efectul altor radiatii.
de laborator acelea pe cari le putem face singuri
de toate zilele.

Expunând pielea puternice ale soarelui,
nu mai este nici o asupra actiunii vätámátoare po
care o pot avea unele radiatii când ating celula vie. Tot
viata din jurul nostru descoperim efecte ale ra-

: cresterea vegetatiei sub razele solare, uciderea
crobilor sub anumite radiatii, etc. Ultimele cercetári pe acest

fixat ca stabilirea cari o
radiatie poate fi folositoare sau vátámátoare celulei.

Cercetärile acestea au adus la rezultate surprinzdtoare :
altele, nucleul celulelor emite el care pro-

duc moartea sau viata celulei cum ele sunt in rezonantä
sau radiatiile primite de din mediul

Se astfel dece verdunizarea nu se putea face decât
in prezenta unor urme de dece argintul
este un metal proprietki sterilizatoare. In cazul
nizkii, emite radiatii ce intrá
nucleelor substantei organice radiatiile produse ucid mi-
crobii. In cazul argintului, radiatiile pe care le emite metalul
sunt in radiatiile microbilor amortizarea ce se
produce ucide microbii.

Domeniul de cercetki se máreste din ce mai mult.
Fizica biologia vor trebui precizeze amánunt care
diatii cauze de resonantä - deci cauze de

- care radiatii duc la disonantä - la moarte.
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PE COASTA DALMATA

de d. G. Lefteriu seara de
8 Martie 1936.

- Rezumat -
Una din regiunile prea putin cunoscute, de marele

rázboiu, este Coasta a Adriaticei, mai
sub stdpânire austriacd, jar acum formând unul din tinuturile
cele mai frumoase $ mai cercetate ale Jugoslaviei.

Mai ales pentru noi Românii, apropierea acestei Coaste
este un minunat prilej de a intreprinde o cälätorie

instructivd cunoscând astfel o
putându-ne bucura de un confort ce poate fi luat ca

exemplu de industrie turisticd
a ce are un Român

spre a intreprinde mai mult itinerarii minunate pe
oprindu-se apoi la cel mai recomandabil, care incepe

dela Fiume, mergând la Boka Kotorska de acolo urcând
la Cetinge, vechea a Muntenegrului, intoarcerea
fâcându-se prin Serbiei, prin Mostar-Serajevo-
Belgrad - spre frontiera

Completând expunerea numeroase diapozitive, planuri,
fotografii proectate prin epidiascop, vorbitorul a

pe scurt, o povestire a unei cálátorii
un an mai cu un grup de intelectuali români,

losind unul din confortabilele vapoare ale Yadranska
Plovidba (flota Adriaticd), imbarcându-se la Fiume-Susak

tot malul Nord-estic al Adriaticei, prin Bakar,
Kralievica, Cricvenica, Novi, Serj, insulele Krk, Rab
Pag, la Split, vechiul roman.

descrierea acestui oras, una din atractiile cele mai
de ale Dalmatiei, vorbitorul a continuat
imprejurimile minunate ce se pot vizita de aici a insistat

www.dacoromanica.ro



140

special asupra rivierei celor Caste le, spre Trogir (vechiul
Trau-Tragurion al Grecilor).

Continuând expunerea cálátoriei pe minunatele
insule din arhipelagul Dalmatiei - Solta, Brac, Hvar, Vis,
Bisevo, Korciula, Lagosta, vorbitorul a insistat pe larg asupra
sosirii in Dubrovnik (Ragusa) a posibilitätilor de a o vizita
metodic, imprejurimile vestite Lapad, la,
insula Locrum, Cavtat - prelungind cálátoria fie cu vaporul,
fie mai bine automobilul prin Hercegnovi, Zelenika
lind tot golf ul de Kotor, oprindu-se asupra descrierii
acestui minunat.

Cálátoria se in mod fericit pe auto-
strada care urcá spre Cetinge, 30 Serpentine, peste muntele
Lovcen, trecând la 1274 m. altitudine prin satul Niegus

spre vechea capitalá a Muntenegrului,
teresantä din multe de vedere de unde intoarcerea
se poate face prin noua Alexandru pe litoralul
negrean, prin Budva, spre Dubrovnik *).

*) Conferinta a fost de proectiuni cari au ilustrat cele
spuse de autor. acest rezurnat este nurnai o schernatia a
celor expuse.
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ACCIDENTELE ELECTRICE

de d-1 Dr. Poenaru-Caplescu in seara
de 29 Martie 1936.

- Rezumat -
Accidentele electrice se intâlnesc din ce ce des,

multe cazuri urmate de moarte. In ultimii ani,
specialistii, membrii ai Academiei de din Paris cu
deosebire savanti ca : Fleury, Weiss, Zimmern, Balthazard
Jellinek dela Viena, au atras nenumdrate rânduri atentia
tehnicianilor a marelui public, asupra pericolului electric.

azi medicina, de cea curativd, care
pe bolnav, trebue fie preventivd, se o deosebitá aten-
tie prin Biroul International al Muncii la Geneva, problemei
accidentelor. Securitatea muncii, preocuparea de
petenie a guvernelor, intrebuintând toate mijloacele pentru
prevenirea accidentelor. Intre acestea, un important o-

accidentele electrice, pentru care ni se cere aplicarea
surilor numite : profilaxia sau higiena electricd.

Accidentele electrice moartea prin electricitate pot
datorite electrici cosmice : atmosfericä, sau electricitatii
industriak :

Fulguratiunea. - Electricitatea produce trásne-
: fulgeratiunea, electricitatea industriald produce elec-

trocutiunea.
Frequenta fulguratiunii se ziva orek 12

6. Noaptea orele 11 3, nu a fost nici un caz.
trdsnetul a cázut pe turnul St. Nazaire, la Brescia focul
comunicat subterane, unde erau depozitate 1.000.000 kgr.
pulbere de parte din a fost 3.000
soane au fost ucise.

Fulguratiunea este deseori un accident, survenit timpul
muncii. Astf el muncitorii agricoli sau care fac trans-
porturi de diferite, la dela ciobanii, pân-
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darii, a., care sunt surprinsi pe câmp de o furtunä, ful-
gere tunete, pot fi fulgurati. In aceste o expertizd
medico-legalä, este absolut necesarä, pentru precizarea cauzei
mortii acordarea drepturilor muncitorului asigurat. Vom a-
vea vedere imprejurärile accidentului, timpul, furtuna, sta-
rea solului, copacii iarba arsä. Vom cerceta pozitia cada-
vrului, rigiditatea cadaverice, tempe-
ratura, arsurile, coloarea, forma, dimensiunile, topograifa, pe
abdomen, pe organele genitale, profunzimea arsurilor, apoi
párul ars, ochii etc. Obiectele de metal &site asupra cadavru-
lui, : monede, ceasornic, sunt topite sau devenite cor-
puri rnagnetice. Autopsia va aräta emoragii meningee, emo-
ragii punctiforme ventricolul IV, oedem cerebral etc.
fulguratiunea nu a produs moartea, se vor descrie arsurile, pre-
cum toate turburärile nervoase generale $ functionale. As-

Sectionarea cablului pentru izolarea electrocutatului, cu foar-
fece special apoi ajutorul de urgentä.

fixia va fi inláturatä prin respiratia artificiald prelungitä, la
care se toate celelalte mijloace de reanimare.

Corrado, a studiat mecanismul mortii prin :

se produce o actiune una mecanicä. Lacas-
sagne, se produce o inhibitiune o tetanizare a bulbu-
lui o asfixie mecanicd. Pe aceasta zguduirile nervoase
au produs histeria, de Laveran histero-traumatis-
mul de marele Chareot. sunt discutiuni a-
supra acestui

Electrocutiunea. - Electricitatea industriald dese-
ori la accidente numite prin electrocutiune. Este un fapt
bine stabilit majoritatea acelora cari conduc
instalatiuni aparate electrice, cred numai de
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tensiune pot produce accidente grave moartea prin
electrocutiune. Este o eroare provenitá din care
pe viitor trebue

Cu privire la instalatiunile electrice care produc acciden-
tele din rnuncii viata considerdm, desi-
gur, ca periculoase liniile electrice cu tensiune de 110-120-210
volti, care servesc la luminatul electric din cartierele
precurn la motoarele din mica industrie.

Curentii de 4-500 volti, care servesc la locomotiunea
tram waelor electrice, de 3-5.000 volti, care servesc pentru
trenurile electrice de 10-50.000 volti, liniile sub ten-
siune care distribuesc curentii electrici pentru marea industrie

alimentarea oraselor electricitate.
Noi avem linia a societdtii

electrice Brown-Boweri, sub tensiune de 60.000 volti.
De obiceiu, moartea se produce prin voltaj mic, cá

200 volti produc pierderea ritmului cardiac. Cordul
fibrilatiune de a mai bate. Voltajul de 1.200-
4.800 volti, produce oprirea respiratiei prin tetanizarea mu5-
chilor respiratori.

Voltajul mijlociu de 350-500 volti, produce moartea prin
ambele mecanisme : se opresc cordul respiratia.

Biraud, mecanismul nu e perfect cunoscut,
fixia e de prin inhibitiune se produce o-
prirea cordului a respiratiei. In timp, aratä forma
undei, are o mare producerea accidentelor. De
aceia curentii alternativi de tensiune frequenta, sunt
inofensivi.

In Statele-Unite, unde condamnatii la moarte sunt exe-
cutati prin electrocutiune, erau asezati mai pe un
scaun electric supusi unui curent : 1.500-2.000 volti,
timp de 17-50 secunde, a se produce moartea. Condam-
natul nu mai respira, dar pulsul era normal. Acum se
buinteazd un curent de 1.800 volti, timp de 5 secunde, pentru
oprirea respiratiei, apoi se coboará curentul la 300 volti, timp
de 50 secunde, s'a oprit definitiv cordul. Besson, afirmi

se produce o cu cea a cloroformului. Une-
ori nu se produce nici o sincopä. Un inginer atinge un cablu
sub tensiune de 10.000 volti, are ambele brate carboni-
zate, dar nu moare. Deci intervin alti factori importanti in
electrocutiune.

In primul este intensitatea curentului, care este
riculos sub tensiune joasä, de 100 volti, 80-70 chiar
40 volti. Fleury, Balthazard, Zimmern, Jellinek etc., aduc cele
mai importante studii, demonstrand prin accidente mortale,

de periculoase sunt tensiunile electrice, fie ife
joase.

Rezistenta organismului de curenti care se
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unitatea Ohm, uscáciunea sau umezeala
tegumentelor. Astfel pielea uscatä are o de 40.000
Ohms, mai rnult chiar, pielea e groasd, la 100.000
Ohms. lea umedd are o rezistentä de 20.000 Ohms, de 10.000
Ohms, putând la 3.000 Ohms, mai putin chiar.

se dece o bae, a atins mâna
soneria alimentatä de 110 a murit imediat (Fleury).

femee deschide un robinet de cu mâna pe
o baladeusä electricd, i

moare electrocutatd. Un asigurat din Capita zidar, pe
acoperi pe ploaie, atinge fruntea un cablu electric ce
trecea pe acolo e curentat mortal, avea pantofii uzi.

un fier electric pentru frizat, moare
electrocutatd, cu fierul atinsese degetul

cablul ros. moare la fel, masina

Trusa pentru ajutorul de cazuri de electrotiune.

de avea sârma roasá. In acest mod neasteptat a dispdrut
dintre noi, marele chirurg anatomist Juvara Ernest. a
fost electrocutat in bae, pe când a apucat mâna uda, o
lampa baladeusä a fost gásit
piciorul i acest caz, din nenorocire, ca multe
altele, ajutorul de urgentá imediat prelungit competent lip-
sind, nu a putut fi salvat.

D'Arsonval, a studii experimentale prelun-
gite un electrocutat trebuie considerat asfixiat, tocmai
ca un De trebuie cunostinta rna-
rele public in caz de accidente electrice, ajutorul de ur-
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rolul capital. Dar acest ajutor trebuie dat corn-
peten prelungit la minimum 4 ore. Jellinek, prof
sorul dela Viena, care a infiintat un admirabil muzeu de
tologie electricd, aduce numeroase observatiuni de reanimare,
prin respiratia dar numai 4 ore. Pentru
ceasta, trebuie avem la postul de prim aju-
tor bine organizat, trebuie tim a izola pe electrocutat
conductele electrice de care mai este Niciodatd nu
atinge direct cu pe care mai este contact cu
blurile electrice, modul acesta vom fi noi elec-
trocutati. Trebuie avem mánusi groase de cauciuc, ori

stofe groase, cablurile electrice le
cu ajutorul unui lemn uscat ; sau cablul foar-

ece special, ori un special, care are izola-
tor. Respiratia artificiald se poate aplica prin metodele cunos-
cute : Laborde, Sylvester, Nielsen, Schaeffer, etc.

Ajutorul de trebuie complectat, asfixiatului
respire carbogen, oxygen acid carbonic Pen-

tru aceasta trebuie avem la aparatul special pen-
tru inhalatiuni al lui Camus Piketti intotdeauna trusa spe-

pentru electrocutati a lui Jellinek. Trebuie bine
educatia publicuhii, care instalatiunile electrice
aparatele casnice ca : de &tit, de de fiert
de prájit de frizat, de cälcat, bouillotte electrice etc..
trebuiesc fie in stare. Cablurile toate
trebuie fie izolate, iar sunt roase, acolo unde sunt
gate de pe care le atingem pentru punerea contactului,
devin foarte periculoase. Publicul sä curent este
periculos, fie de tensiune 200-400-1.000-10.000 volti,
fie de joasä tensiune 100-80-60 chiar 40 care pot
produce moartea prin electrocutare.

Instalatiunile electrice din fabrici, ateliere, magazine,
case particulare, publice etc., 4rebuiesc controlate ca
functioneze conform tehnicei in vigoare. Clasa muncitoare
care mai des accidentele electrice, trebuieste

privire la pericolul instalatiunilor electrice care sunt a-
propierea locului unde lucreazd. In modul acesta nu vom mai
avea invelitorii de capul cablul electric care
trece pe deasupra, sau zugravii vopsind fatadele la
sau vopsind cabine electrice aceleasi cabluri.
Electricienii nu mai reparatiuni la instalatiunile cas-
nice, nu au complect curentul dela intrare. La
treprinderile industriale petrolifere forestiere, unde se

cele mai frecvente accidente electrice, instalatiunile
se sub conducerea unui inginer electrician, care aplice
peste tot izolarea necesard, in tuburi Bergman, pentru preve-
nirea accidentelor. se interzicd totul instalarea prizelor
electrice camerile de bae, foarte periculoase. Gospo-
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dinele personalul de serviciu, care rnanipuleazd aparatele
casnice electrice, pericolul care când a-
ceste instrumente sunt deteriorate. se de mult ris-
cäm dacá atingem instalatiunile electrice mâna
de mare pericol constitue apa, in vecindtatea cablurilor
trice.

Este interzis a vorbi la telefon timp a aprinde
o lampá electricä. Este interzis a asculta la radio cu aparatul
pe cap la urechi in timp a aprinde o lampá elec-
trick Manipularea lampilor, schimbarea becurilor, trebuesc
fácute a atinge piesele metalice. In la
Congresul international pentru urgentä dela Copenhaga, in
1934, unde am fost eminentul profesor Nicu Minovici ; dupá
comunicarea profesorului Jellinek, asupra accidentelor elec-
trice, am cerut se intervind la organele competente, pentru
ca fabricile de aparate electrice,
f el, din de vedere tehnic, ca aparate se
vor construi viitor, fie din substante condueä-
toare de electricitate, suprimându-se toate garniturile

din jurul becului electric.
La noi, un elev al meu, Gh. Bránescu, a sustinut prima
de doctorat medicink acest 1925, elabo-

ratá serviciul meu intitulatá : Accidentele electrice
câmpul muncii". Mai la Institutul Medico Legal, s'a ela-
borat o lucrare : Moartea prin In 1932, valoro-
sul inginer Ion G. Antoniu, a publicat o lucrare, cuprinzând
726 accidente electrice din câmpul muncii, intâmplate
rázboiu. Acum in prof esorul Nicu Minovici, a dat
1934, ca subiecte pentru teze de doctorat, lui Stelian
mitrescu : Electrocutiunea lui Mihail G. Georgescu : Fulgu-
ratiunea.

Casa a Asigurärilor Sociale, unde directorul
general M. Enescu, a realizat o admirabilk a
fiintat un serviciu special pentru prevenirea accidentelor, care
este condus de distinsii ingineri Dulfu Maican, cari publicá
revista Securitas", de muncitoare se ocupä

propaganda securitätii. Pentru a realiza profilaxia
electricd, e nevoie de cultura publicului mare a

citorilor din f abrici ateliere, prin conferinte repetate, pro-
ectiuni, filme, brosuri etc., cum se face Occident.

vázut pe inginerul docent Holstein Rathlou, o
admirabild la Copenhaga, (cáruia ii multumesc,

mi-a trimes fotografii de electrocutati pentru proec-
tiuni).

In 1934, la Congresul international pentru am
participat, - am spus - distinsul profesor Nicu
novici, a organizat la : Salvarea", admirabila
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unde se toate aceste perfectionäri pentru aju-
torul de fel de

Conferinta a fost de 40 proectiuni demonstrative,
arätând care se produc accidentele electrice,
precum numerosi electrocutati. Presa noastrà, frunte cu
marele ziar Universul", aduce totdeauna cele mai mari ser-
vicii aceastä propagandd culturalä, de interes obstesc.
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BUGETELE MODERNE

Zonferintä de d. Constant Georgescu seara de
5 Aprilie 1936.

Am ales drept conferintei mele din anul acesta
Bugetele statelor moderne", toti cetätenii simt po-
vara impozitelor ca atare dvs. sunteti curiosi chiar inte-
resati, ca cunoasteti structura bugetelor moderne, care

veniturile cheltuelile publice.
Inteadevär, omul, tot timpul vietei sale, simte rigorile

fiscului. Pentru act pe pentru acti-
vitate pe are o pentru venit pe care

mrejele sale supune pe
cetätean la impozite foarte ofarte numeroase.

in statele moderne o de taxe impozite,
care cad asupra care de cele mai multe ori se
suprapun unele peste altele fäcând insuportabild sarcina con-
tribuabililor.

Bugetul nu constitue cum pare la prima examinare,
o de cifre sterpe, ci constitue o vie. Inteadevár,
cifrele care sunt trecute in buget vorbesc pentru cei care
sä le citeascd, care le interpreteze.

Citirea unui buget modern este o din cele mai
teresante instructive.

In timpurile noastre, bugetul a devenit o in care
se situatiunea economicd financiard a unei
In buget se modul de repartitie a bogátiilor din-
tr'un Stat Proprietatea modul cum este
se aratá prin impozitele pe care le pláteste. In buget se poate
vedea dintr'o valorile mobiliare, in

veniturile rnuncitorilor ale profesionistilor.
Din lectura bugetelor moderne se poate constata poli-

tica guvernelor, se poate vedea un guvern este de
stánga sau de dreapta. guvernul are nuantá

de stânga, impozitele directe sunt mai apdsátoare,
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reprezintä o proportune mai mare in buget,
un partid de dreapta, desigur impozitele indirecte

vor fi mai numeroase.
Bugetul unui Stat, dovedeste starea culturald

a unui neam, prin faptul privind acordate
nisterelor respective, putem deduce pe care Sta-
tul respectiv o activitätii culturale grija ce o poartä

poporului.
Intr'un cuvânt, intreaga desvoltare economicd, adminis-

trativá, culturald a unui Stat, depinde de
mijloacele financiare de care dispune acel Stat, mijloace care
se buget. Este o fárá finante publice
infloritoare, Statului a neamului nu este cu

Bug,etul constitue bilantul nevoilor resurselor Statului
S9U ale publice. In adevär, prin buget, pe deo-
parte se sumele necesare aplicárii legilor
serviciilor publice, precum pentru plata datoriilor colecti-
vitätilor publice, pe de parte se sumele pro-
venite din veniturile de drept public (impozite, taxe, mono-
poluri) veniturile de drept privat, din exploatarea bunuri-

sau intreprinderilor ce apartin publice.
Cuvântul Buget", vine dela cuvântul englez budget",

care etimologiceste sac".
Printr'o metafora, tezaurul public al Statului este un

, sac", in care toate veniturile Statului din care se
scot sumele necesare pentru acoperirea cheltuelilor publice.

Victor Hugo a dat versuri bugetului o definitune
anume :

Le budget monstre enorme admirable poisson
A qui de tous les p,oints on jette l'hamecon"

Bugetul cel mai intens economia
ceeace de multe ori se pierde din vedere de câtre

marele public, chiar de specialist. Formarea capitaluri-
emisiunile vietii, productiunea

voltarea transactiunilor, depind de modul de alcatuire al
bugetelor de situatiunea bugetará a unui Stat, finanta

cea existând o strânsä
Impozitele productunea, dati seama ele

pot productiunea sau chiar s'o
Munca initiativa pot fi descurajate prin impozite excesive.

Prin politica sa bugetara, Statul nu numai influen-
dar chiar dirijeaza productiunea activitate

economicd dintr'o Deasemenea prin imprumuturi prin
conversiunile pe care le face Statul a acestor imprumuturi, se
absorb se reguleazd piata de capitaluri dintr'o

timp cuantumul dobânzilor.
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In timpurile actuale, se atribue bugetelor obiective
diferite deacelea pe care le urmAreau bugetele din timpurile
dinainte de In bugetele impozitele nu ur-
märesc azi numai un scop pur fiscal, de a colecta veni-
turile Statului de a cuprinde toate cheltuelile necesare ser-
viciilor publice.

Astfel, ceeace priveste veniturile, prin impozite, se
se corecteze repartitiunea bunurilor, cum

din regimul individualist, din libera de aceea
se stabilesc impozite cu cote progresive foarte mari, irnpozite
care lovesc greu averile veniturile oamenilor bogati.

In al doilea se urmäresc scopuri morale, cum ar fi
de ca se combatä se desfiinteze luxul, stabilin-
du-se impozite mari pe mátdsuri, parfumuri alte cheltueli
somptuarii.

Azi, prin jocul impozitelor, se scopuri igienice,
In prin impozite se urmäreste azi un natio-

nal, de desvoltarea productiunii nationale, se stabilesc
cum ar fi de prin taxele mari pe bduturile alcoolice, cre-
indu-se chiar rnonopoluri, pentru a se combate alcoolismul,
care face ravagii, mai ales in
tarife vamale protectioniste, in timp se favorizeazd
din punct de vedere fiscal industria

In ceeace priveste cheltuelile, unele sunt prevdzute in
buget, nu numai pentru ca se satisfacd nevoile unor servi-
cii publice, ci ca satisfacd scopuri de In
bugetele moderne se principiul solidaritätii sociale",
care trebue existe membrii natiuni, anume,
in bugetele moderne se ajutoare pentru care
nu se acordau de In timp sunt trecute
cheltueli in bugetele moderne pentru operele de prevedere
sociale, cum este de pildá asigurarea muncitorilor contra
ladiilor, invaliditätii sau mortii. In fine subsidiile care se dau
pentru igienii prin diferite organizatiuni medicale
la orase sate, scopuri sanitare.

Desvoltarea culturald Stat, depinde in primul
de fondurile preväzute in bugete. a se lo-

pentru crearea de pentru mun-
citori pentru functionari, bugetele moderne sume im-
portante. In Germania s'a mers acolo buget se pre-
vád alocatiuni pentru Aceste cheltueli

din bugetele moderne reprezintd sume extraordinare.
In Anglia, de pildá, cheltuelile Statului cu cele

ale judetelor comunelor, pentru opera de ajutorare a
rilor, se la 339 milioane lire sterline, in total, ceeace

peste 300 miliarde lei. Numai Statul englez contribue
pentru de cu suma de 140 rnilioane lire
sterline pe an, 140 miliarde lei, reprezintd de
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trei ori bugetul Statului, al comunelor din
nia, 20% din bugetul total al Statului englez.

In Germania se cheltuesc pentru opere de solidaritate
peste 7 miliarde märci anual, 280 mi-

liarde lei, in State le-Unite s'au cheltuit anul trecut,
miliarde dolari, adicä peste 120 lei.

o conceptiune politicd, se sustine Statul are
o misiune importantd de indeplinit, pe redresdrii eco-
nomice, in vederea afacerilor. La 1929 a epoca
de depresiune economicd, criza preturilor s'a spus : Statul
este acela care trebue salveze, sä ajute intreprinderile
chiar pe particulari cu criza. S'au alocat
in acest scop sume insemnate bugete, pentru a salva dela
naufragiu intreprinderi particulare.

Incontestabil redresare economicd ajutoa-
rele date de State, pentru redresarea financiard a particula-
rilor, a impus sarcini formidabile, mai ales in America, unde
presedintele Roosevelt, pe spinarea bugetului acti-
veze economia particulard, prevdzând lucräri de Stat impor-
tante, pentru ca dea de lucru stimuleze pro-
ductiunea uzinelor.

Diferite guverne urrndresc sporeascd pretul produselor,
mai ales ale solului, produselor agricole. la noi, s'au alocat

acest sens sume importante din buget s'au stabilit impo-
zite noui pe

pe care le-au avut de suportat báncile, mai
ales Banca din operatiunea conversiunii, a
ducerii datoriilor agricultorilor, le-a preluat Statul. In acest
scop, s'a trecut, din 1935-1936, o de 450
lioane anual bugetul Statului. Intelegeti bine toate a-
ceste sarcini preluate de Statele moderne, au fäcut ca
getele in mod vertiginos.

Din punct de vedere istoric, bugetul a avut un rol foarte
important. Prin acordarea dreptului de a vota bugetul, s'au

publice. In Anglia regele Carol I, la 1649 a
supus pe cetdtenii englezi la impozite, consulte
lamentul. Acest rege din a fost decapitat. Sta-
tele-Unite au independenta prin revolutia cetäte-
nilor americani, care au protestat atunci când guvernul din
Anglia i-a supus la impozite consulte.

Monarhia s'a la 1789 din cauza dezordi-
nei finantelor publice, Ludovic al XVI-lea din
a fost decapitat. Dela revolutia francezd, din 1789, s'a stabilit
principiul, care a fost reprodus toate Constitutiunile Sta-
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telor moderne, anume nici un impozit nu poate fi stabilit
natiunei".

In vremurile de s'a uitat luptele duse trecut
tru cucerirea de pcpor a dreptului bugetar. Acest drept
primordial al Parlarnentului, de a vota bugetul, s'a atrofiat
multe din parlamentele moderne, a dispärut chiar din multe
State moderne, bugetul, este opera puterii
xecutive, a rninistrilor a biurourilor ministerelor. In
rile actuale de isterie legislativr, se sustine de multi acest
drept al parlamentului ar fi reinviat, ar constitui o

periculoasa, pe motiv unde ea se mod
efectiv, cum este in Franta, dreptul de verificare

de cenzurare a bugetului de lament, vo-
tarea bugetului timpul de Constitutie. In Franta,
multi ani s'a guvernat buget, acordandu-se guvernelor,
de lament, zisele zecimi provizorii".

S'a mai criticat dreptul Parlamentului de a cerceta
getul, pentru considerentul fiecare deputat se simte obli-
gat ca pentru judetul care l-a ales sau pentru clasa pe care o
reprezinta partidul sporiri in cheltuelile Sta-
tului, fárá se preocupe de modul cum s'ar aceste
noui cheltueli. Senatorii deputatii o
magogie lament, bugetul este consi-
derat ca o electorala. Cer se sporeasca pe deoparte
cheltuelile, pe de parte, pretind reducerea impozite-

Din dreptul bugetar al Parlamentului,
multe State moderne, nu mai deck mod teoretic,
bugetul de puterea executiva trecut ca

prin lament, care nu-i aduce nici o modificare.
Rolul ministrului de finante in celelalte State, unde nu

ca Anglia, un comitet" de pregatire a bugetului,
este primordial in alcatuirea bugetului. El detine acest rol prin
faptul la rninisterul de finante se concentreaza toate veni-

Statului, el deci cheia cassei de fier a Statului",
numitul tezaur public".
Sarcina rninisterului de finante State le moderne este

foarte anevoioasa, el bugetul general
care se trec cheltuelile fiecárui minister, prin urmare, el are
un rol de suprematie. De la noi ministrul
de finante 23 de miliarde de lei din bugetul ordinar,
plus celelalte credite venituri. El are sub administratia sa
Cassa de Depuneri, Cassa Pensiilor, Cassa a Mono-
polurilor, asupra Nationale ca indepli-

menirea, etc., sarcini care in timpurile moderne devin
din ce ce mai dificile, ceeace cauza pentru care
nisterul de finante este un minister unde se multi oa-
meni politici, pierd popularitatea.

Necker, care a ministru de finante al lui Lu-
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dovic al XVI-lea, ministrul de finante poate servi sau preju-
dicia interesele a milioane de poate pregäti sau
ruina viitorul Vedeti, prin urmare, ce rol misiune
importantd are acest ministru. Dar Necker stil
declamator : Ce strálucitd infricosátoare functiune !". Este
adevärat infricosetoare functiune", ministrul
de finante nu el este rästurnat de lament cade
sub oprobiul public, ca Necker care a fost ministrul lui
Ludovic al care cum a fost decapitat de
revolutia francezd, din cauza relei gestiuni a finantelor publice
conduse de Necker.

Care sunt pe care trebue le
nistrul de finante ?

Thiers, fost rninistru de finante cel dintâi prese-
dinte al republicei franceze, principala calitate a ministrului
de finante, este ferocitatea". Expresiunea oamenilor
pare foarte numai anirnalele pot fi feroce. Cu
toate acestea avea dreptate Thiers când spunea ministrul
de finante trebue fie aspru", este nevoie apere
tezaurul Statului, .,care de$ este bunul tuturor cetätenilor,
meni nu are dreptul se din el".

Ce mare adevár contin aceste cuvinte ale lui Thiers cât
de mare aplicatiune timpurile noastre !

Gladstone, fost al partidului liberal din Anglia, in
secolul al XIX-lea, ministru de finante in rân-
duri, deci atributiunile ministrului de finante, carac-
teriza pe ministrul de finante ca un ce trebue joace
pe o obligat o rnereu
echilibru". Galdstone a voit prin aceasta arate princi-
pala atributiune a unui ministru de finante este echilibreze
bugetul", cheltuelile cu veniturile,
ajusteze unele cu altele.

Brátianu, al colaborator am fost, avea o con-
ceptiune mai asupra misiunei rninistrului de finante
a calitätilor acestuia. El spunea ministrul de finante trebue

fie pur simplu un bun gospodar", voind
prin aceasta ministrul de finante, ca un bun de
familie, trebue fie un cumpdnit" chibzuit",

nu cheltuiascd mai rnult decât facä econornii se-
vere mai ales simtul cum spunea
el, trebue duce aplicarea unei legi, din de
de vedere al cheltuelilor". Ministrul de finante de asernenea
trebue de efectele repercusiunile unei legi f
tale asupra economiei nationale a activitätii

In timp Vintilä sustinea ministrul de
finante nu trebue fie fanfaron". Ce aceasta ?
Aceasta ministrul de finante nu trebue sä se

de situatiunea sa, nu trebue caute cheltuiascd
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peste puterile Statului angajamente pe care Statul
nu este mOsurá le acest caz, creditul
Statului este compromis.

Dupä noi, ministrul de finante nu trebue sá fie
de doctrink ci mai ales posibilitkile
de ale cetkenilor structura economiei na-
tionale poseadä mai ales acea de a repartiza sarcinile
publice dreptate ; dea de repercusiunile impo-
zitelor, - iar cheltuelile publice le serieze in ordinea im-
portantei actuale. dati seama la intocmirea
bugetului o multitudine de nevoi. Fiecare minister,
sau mai bine spus, fiecare ministru sustine nevoile minis-
terului sunt cele mai importante e necesar fie
satisfäcute. Ministrul de finante este acela care trebue sá
ziste sá nu treacá buget deck cheltuelile cele mai strin-
gente pe acestea numai in limita posibile. De
aceea ministrul de finante se impune fie un mare
autoritate, autoritate care din suprafata sa politick din
competinta sa, mai ales din personalitatea sa.

Nu pot acest capitol, din conferinta mea,
amintesc de cei mai ministrii de finante ai României :
D. A. Sturza, Emil Costinescu Brätianu.

Trebue primul pe D. A. Sturza,
rele de Stat, care asanând finantele publice ale României

anul 1900, prin comprimarea cheltuelilor, prin economii
sângeroase, a salvat terenurile petrolifere, care, concep-
tiunea partidului conservator, urrnau fie vândute strainilor,
pentru un de

Al doilea de mare ministru de finante al României
a fost Emil Costinescu, autorul desfiintdrii accizilor. Opera lui
se opera lui Turgot, din 1774, Franta. Tot el a
creat un fond de a tezaurului public, pentru ca Statul

cheltuelilor extraordinare din veniturile
proprii, din excedentele anilor de belsug numai in aceasta

iar nu prin imprumuturi oneroase contractate in sträi-
Tot el a fost autorul tarifului vamal din 1904, care

a dat industriei nationale.
Trebue infine pe Brätianu, care

rnomentul când a preluat rninisterul de finante 1922, a
sit bugetul mare deficit, Statul impovárat de datorii,
vasele serviciului maritim, ce navigau in Marea Mediteraná
sechestrate in Italia, a consolidat aceste datorii care treceau
de un miliard jumätate franci francezi. muncá ti-
tanick printr'o gospodárie chibzuitd, printr'o de largi
reforme, ca aceea a legii contributiunilor directe, a reusit ca

interval scurt, realizeze anii 1924-1927 exce-
dente de peste 20 miliarde lei.
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Preocuparea a ministrului de finante este
realizeze, se echilibrul bugetar". Ce

in ce echilibrul bugetar ?
echilibru vine dela aequus" (egal) libra"

(balantd), alte cuvinte egalizarea talerelor unei
de erindu-ne la buget, un taler al balan-

este reprezentat prin cheltueli" taler prin ve-
nituri".

Ajustarea balantei bugetare in teorie este foarte usoara.
In este foarte greu de in pri-
mul buget se sumele care se vor realiza la veni-
turi se vor cheltui anul viitor. Deci dela

o mare greutate, vorba de prevederi, de un plan
general de prevederi. Ministrul de finante trebue deci fie
un prof et, care ghiceascd viitorul, ceeace desigur este foarte
anevoios, mai ales epocile de in care fluctuatiunile
monetare sunt de frecuente, de preturi se
tree cheltuelile neprevdzute intervin in cursul unui
an bugetar. Aceste fac ca prevederile ministrului
de finante fie rásturnate.

In Statele moderne, actualmente echilibrul bugetar nu este
real, ci este un echilibru ce se realizeazd numai pe
Chiar in Franta, oarneni politici de prima pen-
tru a realiza echilibrul bugetar se recurge la imprumuturi.
La noi, in ,pentru a se cheltuelile
zute, se buget un fond pentru deschiderea de cre-
dite suplimentare extraordinare", care se dovedeste
totdeauna a fi insuficient.

Dar bugetele moderne, problema echilibrului bugetar
nu mai pe ministrul de finante.

De Franta, in epoca dela 1931-1933, bugetele
au fost prezentate dela neechilibrate. Astf el
getul francez pe 1933 a fost depus, având un deficit initial de
12 miliarde

Numai Anglia echilibrul bugetar
cuparea guvernului, considerat un principiu sacro-
sanct".

Principiul sacrosanct al echilibrului bugetar, a fost
päräsit, este o imposibilitate, mai ales in tärile care
au datorii publice mari, aproape 40% din bugetul general, cum
este Franta, care au cheltueli de fäcut inarmdrile,

poatá echilibra bugetul numai veniturile ordinare.
La noi, bugetul se Parlamentului

totdeauna perfect echilibrat, echilibru existä numai
formá. timpul executdrii bugetului, echilibrul nu

se realizeazd, se sau se creeze noui impozite, sau mai
mai ales, se plata furnizorilor Statului.

Preocuparea cea mai importantä a ministrului de finante
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in este ca dea impresia Parlamentului buge-
tul este se poate de echilibrat.

Procedeul mai judicios pentru echilibrarea bugetului,
este acela de Emil Costinescu Brdtianu.
Inaintasii nostri, aplicau principii mai solide deck noi, in gos-

nu numai in acea dar cea
cipiul era totdeauna evaluarea veniturilor trebue se
sub realitate. Procedand astf el, nu risc pentru buget,
mai ales inteo ca a

in timpul bugetului se realizeazd venituri
mai mari cele prevázute buget, mai bine, vor
exista excedente de care vor fi repartizate la diferitele
servicii ale Statului, insuficient dotate in bugetul initial. Dacá
nu se realizeazd plusuri la se deficitele, care
constituesc bugetelor moderne.

Aceasta a fost politica a lui
a lui Emil Costinescu. acestei politici, bugetele Sta-
tului au avut excedente, chiar de rázboiu. In
adevär, dela 1900 la 1916, intrarea in am avut
excedente de peste 330.000.000 lei aur, ceeace reprezintd peste
15 miliarde lei

mare pe care au guvernantii nostril,
cu anul 1929, anul care leul a

fost stabilizat, a fost s'a sporit bugetul de cheltueli, care
trebuia stabilizat, nu se poate concepe o stabilizare

o stabilizare bugetarä. Dimpotrivd, stabilizarea
ar fi trebuit impue guvernantilor Statului

o deflatiune bugetard, adicä o reducere a cheltuelilor publice.
Cum se urcarea cheltuelilor 1929 anii

? S'a scontat o plus din impozite, rezultat al
cotelor tuturor impozitelor. Aceasta a fost o

totdeauna urcarea cotelor constitue o la
iar al doilea existá principiu verificat de secole,

impozitul", impozitul este mai
re, nu se mai incaseazä, deoarece impozitul preva-

din veniturile cetätenilor o din ce in ce mai mare,
pentru consumatiune un disponibil din ce in

ce mai mic. Puterea de consumatiune a
du-se, impozitele se dela sine, cu alte cuvinte, sporirea
in impunere se contra scopului urmárit de a se
jora bugetare.

Care este tehnica bugetelor Statelor moderne ?
Din de vedere tehnic, al alcätuirei bugetele mo-

derne dela Stat la Stat, ele sunt rezultatul
istorice a administratiilor publice depind de

tura economicd a Statelor respective. observatiune care se
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tuturor bugetelor,este au evoluat, cum au evo-
luat conceptiunile politice ceeace priveste misiunea ro-

Statului. la statul jandarm" s'a ajuns la conceptiunea
statului ce este azi in sensul

Statul trebue ajute pe lumea : trebue ajute o
ce nu-si poate pláti datoriile sau pe un agricultor care

nu poate valorifice cerealele ce produce ; grije ca
fiecare aibe ; participe cu insem-
nate capitaluri la constituirea institutiunilor de credit etc.

Este o conceptiune foarte de solidaritate
dar avut ca rezultat falimentul general al finante-

publice. In adevár, presiunea de ordin politic exercitatá a-
supra bugetelor moderne, bugetele deficitare ce
in lumea de Portugalia Anglia.

In toate celelalte State, opera de echilibru bugetar nu se
poate realiza, ea depinde de popor, de guvernanti, de
priceperea mai ales de prestigiul compctenti
rilor ministerului de finante.

Liga Natiunilor, care a avut esec pe politic, a avut
un mare succes un mare merit pe strângerii

asupra situatiunei mondiale economice financiare.
nume pe Liga Natiunilor o sectiune economicd
financiard, care a lucrári foarte importante mono-

excelente, care se mod detailat situa-
tiunea financiard a Stat pe ultimii zece ani. Din aceste
lucrári desechilibrul bugetelor Statelor are
cauze multiple :

In primul rând, bugetele de cheltueli au crescut enorm,
datoritá cheltuelilor sociale, de armament, pentru datoriile pu-

etc.
In timp au crescut Statului, dar numai

in epoca la 1930.
Cum au crescut veniturile Statului ? Creindu-se

pozite sau mkindu-se cotele existente. S'a crezut iluzia
prosperititii pe care ne-a dat-o inflatia monetard.
cum veniturile cetkenilor sunt limitate consecinta

Statului nu pot se la infinit. Intervenind
criza mondiald, 1930, catastrofalä a preturilor,
trictiuni severe international, - venitul national,
- al tuturor Statelor, a fost redus mai rnult de jumátate.
De pildá, venitul a dela 100 de
miliarde lei la 50 de miliarde lei anual.

Rezultatul a fost pe deoparte cresterea cheltuelilor care
nu se puteau usor comprima, mai ales noui cheltueli tre-
buiau buget, pe de parte reducerea venitu-
rilor, deci deficite" cronice. A dela 1930 zisul
ciclu infernal al deficitelor". s'a produs

tempo" mai accelerat deck cheltuelilor,
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totdeauna cheltuelile publice sunt foarte greu de
comprimat, sunt rigide.

analizAm cazul Romaniei.
In bugetul nostru, cheltuelile de personal sunt exagerate.

Am o statisticA, pe care am publicat-o anul trecut in
ziarul Argus", anul acesta am intocrnit o statisticä
relativ la aceste cheltueli.

Din tablourile intocmite de mine,
-cheltuelile de personal pe 1936-1937 sunt foarte mari, de 14
miliarde lei, dintr'un buget de 22 miliarde lei, ceeace repre-
zintä un procent de 63%. din bugetul general
ponul datoriei publice de 3 miliarde 500 milioane lei,
cä cheltuelile de personal reprezintä 71% din bugetul ordinar,

personalul C. F. R. P. T. T. a celorlalte
regii, avem un buget de personal de peste 22 mi-
liarde lei, un buget care nu existá o din lume. Sta-
tele-Unite ale Americei de Nord, cheltuesc ca proportie un
sfert deck cheltuim noi functionarii.

Avem in 300.000 defunctionari la Stat, judet,
mune institutiuni publice. Deci, revine un functionar la 54
locuitori, sau un functionar la 11 capi de familie, ceeace
sigur este exagerat.

Cu toate acestea se sustine nu se poate comprima
getul nostru de personal. Se a se mentine actuala
tuatiune ca Statul sä din imprumuturi

expedientul ilegal" de a nu se creditorii Statului,
sä se amputeze personalul extrem de numeros.
Noi socotim cá este preferabil avem functionari putini

bine ca in Anglia, ca sä fie cinstiti in administratia
banului public apere zel interesele Statului

publice.
Personalul suprimat, va plasa activitatea eco-

nomia va fi un pentru In azi fie-
care vrea fie funcVionar, nu la Stat, la judet
sau la din bugetul public. Acesta
este un regim nenormal regimul acesta trebue inceteze.

un agricultor ar avea cheltueli prea mari personalul
angajat mosia sa, ca Statul de 70 sau 75%, incontes-

s'ar ruina. un are servitori prea multi
veniturile sale se concedieze servito-

vinde automobilul, s'a obisnuit ; -
servitorii ajung poate dar nu posibilitate
de a-si echilibra bugetul. In mod trebue procedeze

desigur o Statului nostru si
mai ales serviciile publice sunt defectuos organizate. Sunt
slujbe care se suprapun. De inspectorii. Avem inspec-
tori de la ministerul muncii, inspectori la ministerul
industriei inspectori comerciali. Sunt trei categorii de ins-
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pectori. Serviciile ar putea foarte usor sä se concentreze,
inspectorul industrial, când se duce inspectie

uziná, ar putea foarte bine verifice in timp daca
patronii lucrAtorii sunt plata cotizatiilor la asi-
gurärile sociale. Desigur inspectorul industrial ar putea sä

atributiunile inspectoratului comercial.
In caz, taurul trebue luat de coarne". Trebue

mat exemplul lui Sturza din 1900, care n'a de
plângerile ce i s'au prezentat, de pildá, de inginerii dela
C. F. R., le-a : Mai bine suferiti dvs.,

Statul".

Ar fi foarte multe de adäogat, asupra organizárii
getelor in Statele moderne, subiectul foarte vast. Sunt
nevoit sä termin conferinta, ora prescrisä a tre-
cut ghilotina a asupra capului rneu.

In concluzie, voiu spune bugetele moderne
printr'o crizá, amenintând edificiului

nostru politic, alte cuvinte, a ordinei in Stat.
spectrul räzboiului n'ar ameninta omenirea, desigur

bugetele moderne ar putea deveni din nou echilibrate.
sperat ideia de pace, mai ales din cauza cheltuelilor formi-
dabile pe care le necesitä un experinta ráz-
boiului din 1914-1918 a dovedit nu pot
trage foloase din rdzboaie. De aceea s'a nädájduit pacea se
va consolida definitiv in omenire. Astázi, constatäm
aceste au fost desávârsire spulberate.

Valurile crescânde ale cheltuelilor publice, din cauza
märilor a diferitelor idealuri sociale,

digurile care finantele publice.
Dintr'o statistia alcdtuitä de Liga

in anul 1935 s'a cheltuit 5,4 dolari aur
peste 3.200 miliarde lei. Anglia a destinat pentru

tuelile de räzboiu 178 milioane lire sterline sau 178 miliarde
lei, Germania 800 miliarde lei, o egalá intregul
buget pe un an al Angliei.

In anul de se va cheltui desigur mai mult,
cursa s'a

România este participe ea la
tru a nu rämâne eventual

ca noi românii sä putem face nouilor chel-
tueli bugetare, in vederea nu avem solutiuno
deck privim realitatea la planul de
echipare a economiei nationale pe cale un minis-
tru tänär acum câtiva ani, care necesitä cheltueli de peste
de miliarde lei.

Trebue la pretentiunea de a pe
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picior de ca in trecut, ceeace recunosc, este foarte greu
de realizat, Românul s'a

foarte luxos ultima vreme nenorocirea este
tunci când te-ai obisnuit cu luxul, este foarte greu
la el.

Trebue dimpotrivä, reducem azi cheltuelile,
cheltuim mai putin toate economiile rezul-
tate, atât din restrângerea cheltuelilor particularilor, din
comprimarea vietii Statului, la inarmarea
mare care a fost neglijatd din cauza increderii
ce au avut guvernantii nostrii, ideia de pace perpetud.

Conducdtorii Statului român trebue risipeascd credinta.
care s'a adânc mintea cetätenilor nostril,

cele mai colturi ale credinta sumele ce
se dela se la cheltueli, care
pot fi inläturate.

Numai vor achita punctuali-
tate, considerând plata impozitelor ca o patrioticd

Numai conditiune Statul conducátorii
vor putea prestigiul de odinioard regimul indi-

vidualist va putea rezista atacurilor extrem de violente ce i se
aduc de adversarii atât de numerosi. expe-
rientá de Rusia Sovieticd, ne regimul
in care au träit nostril care ne-am obisnuit
noi
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13.

STATUL, LEGILE PROBLEMA TARANEASCA

Conferinta d-lui Bosnief Paraschivescu, seara
de 19 Aprilie 1936

Conferinta de astäzi trage originea din schimbdrile
sociale economice, s'au ndscut pentru
intregirea neamului.

in care prefacerile au fost de fundamen-
ca aceea a trecerii din mâna marilor pro-

prietari era firesc ca politica
depe umerii celor mii de mari proprietari pe

umerii era firesc ca se mornentul de
fatä intrebare care se sub toate formele de
partidele de guvernare, statul nostru trebue

viitor structura burghezo-capitalistä"
pe care o are

Tara are nevoie de liniste are nevoie de evo-
lutie. Tara nu are nevoie de revolutie. In ro-

nu s'a nimic prin revolutie. Tot ce s'a
realizat, s'a in urma chibzuintii in urma celor

de cei cari au condus destinele acestei
de când existau numai partide

litice : partidul liberal partidul conservator, diver-
de program exista ele, ambele aceste partide

erau animate de ca poporul
evolueze o democratie de armonie Chestiunea
ferentierii partide nu consta propriu zis conceptia
ci mai mult procadura pe care o urmau : Conservatorii
voiau ca fie ; liberalii, intrecând pe con-
servatori aceastá au procedat imediat la fapte
indeplinite. Ca este asa, este tot ce avem in

a fost dat de conducdtori.
Dela lucrurile s'au schimbat. Pentru prima

se pune o chestiune foarte : chestiunea statului
nesc.
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Eu, din acest punct de vedere, sunt dator atrag
atentiunea, partidul national-liberal care este partid de
ordine ca toate ramurile de activitate, ca
toate energiile aceasta fie promovate. Dealtminteri
doctrjna este de alte partide, au
alte denumiri. Insä partidul care momentul de fatá vrea
o schimbare undamentald, este

Partidele toate, la noi, in se intrec prin a se
nationaliste. Avem partidul national-liberal care

in toate tirnpurile a fost - este va fi - national,
prin politica actualä pe care o a dovedit are dra-
gostea pentru pätura dar pentru
tot ce ca factor producätor in aceastä Partidul
national-täränesc el la rândul lui se national,

bine face, structura lui aratá ce scop trebue
sä urmáreascd partidul national-tärdnesc. In privinta celorlalte
partide, acum timpul din s'au unele
cari zic fac nationalism intagral, eu cred nationalismul
trebue fie fiecdruia. Tara aceasta care are
15 milioane de Români, nu se poate concepe de nimeni
ar putea altora decât Românilor acelora cari
cred toata convingerea elementul românesc din aceastä

trebue promovat.
expun chestiunea in felul acesta este pentru ca

explic mai mult titulatura conferintei mele. Despre partidul
comunist, despre partidul socialist, cari sunt partide inaintate

cari in alte au putere indiscutabilä, nu se poate vorbi
la noi

In Franta sunt acei cari dispun de soarta
vernelor. Ei sunt acei casi crizele de guvern

acestora. In Germania au guvernat
boiul mondial. La noi din fericire
tru - nu pot se razeme pe marile masse ale cetätenilor.

este refractar ideii comuniste socialiste.
ranul nu numai nu este comunist, dar este conservator

in oaselor. El tine la averea la familia lui.
Prin urrnare avem acest mare avantaj noastrá
este complet refractard ideilor de socializare, do comunizare
a avutului Dealtminteri au reusit
datoritá nu ci páturii conduatoare. Industria
Rusia a dat e revolutionare, care au intronat
nismul. In Rusia era o stare de lucruri pe care trebue
s'o : stápâneau indiviziune
- era mirul". Când s'a fäcut la noi 1864,
care a urrnat irnproprietäririi din Prusia dela 1860
prietdririi din Rusia, la noi nu s'a introdus sistemul- sistemul rusesc era proprietatea colectivd - la noi
s'a introdus sistemul individual. Din acest de vedere
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Rusia, mai mult ca traditie se comunismul
rusesc cu mirul".

La noi proprietatea individuald este acea care dicteazd.
Nici nu ne de socialisti sau de
munisti azi la noi sunt productii improvizate. Prin

rnajoritatea acestora sunt de neam
Or câte sentimente românesti ar avea, eu cred acestea
sunt gresit asezate, intrucât româneascd nu poate sub
nici un motiv situatia pe care o are, aceea de
a fi un stat politic in care trebue se promoveze proprietatea

Socialistii comunistii natural au aiurea
aluatul care se desvolta.

Statul român de precum vechile principate s'au
ocupat toate timpurile deslege probleme sociale.

nu credeti pentru prima acum se desbate in public,
mod larg chestiunea Din timpul s'a

pus problemd. Noi aducem de multe ori acuzatiuni
drepte domnilor fanariop, deoarece au fost unii, cum e Con-
stantin Mavrocordat, care probabil sub presiunea
nesti (presiune prin faptul äranii emigrau peste
Bulgaria), a preconizat pentru prima a decretat ca
ispravnicii protejeze pe contra asupritorilor, fie
acestia ar fi fost agenti administrativi, fie ar fi fost boeri.
In timpul lui Mavrocordat s'a micsorat cisla. A doua chestiune
care s'a rezolvat a dijma a f ost transformatd
pentru stdpânire, a chestiune a fost boerescul,
tul, etc. s'au suprimat in al patrulea rând s'a ca
dijma fie la domiciliul platnicului.

Aceste sunt cele patru puncte mari cu cari Constantin
Mavrocordat acum 200 de ani a rezolve chestiunea

Trebue ne transpunem in epoca aceea, trebue
cunoastem mentalitatea vremii de atunci, trebue

erau de vândut cu familia copiii
nu era rob ca in tot cazul nu era

liber, nu se putea muta depe o pe alta. Acest
de,ziderat la care a ajuns Constantin Mavrocordat este un
câstig enorm pentru pätura chestiune s'a
pus mai târziu, pe timpul Regulamentului organic. Trebue

aceasta este o mare din punctul de vedere a
evolutiei Regulamentul organic a situatia

din puncte de vedere :
1. A aruncat toate birurile pe spinarea täränimii. Era

destul boer ca scutit de impozite.
2. A de zile la 53 pe care trebue le

lucreze acestea trebuia le lucreze când voia
proprietarul, nu când voia el.

Kisselef a recunoscut situatia a
venit mai rea.
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La 1849 Mihail Kogalniceanu in Moldova Heliade
Rddulescu in Muntenia, s'au ocupat de chestia pe
larg, referire la desfiintarea boerescului.

Sub povara plängerei se institue de stat o
misie de 18 boeri 18 cari aveau de rezolvat, dupa

lui Nicolae care faimoasa
volutie dela Islaz, revendicdrile :

1. Sä se dea in plinä proprietate.
2. li se dea lucreze vor,

proprietarul.
3. Tdranii hotárascd intinderea care aveau nevoie.

dela 1848 nu a putut legifereze nimic,
s'a asezat din 1849 vechiul regim. Desi

epoca aceea s'au fácut legiuirile sociale ale lui Grigore Ghica
in Moldova Barbu Muntenia, Conventiunea dela
Paris din 1856, rázboiul Crimeei, a socotit situatia

trebue
Cu ocaziunea divanurilor adhoc din 1857,

mai la revendicarea drepturilor
deputatii din Moldova ceroau fie numai ai

ei o :

Nu voim sä jignim drepturile dar nici
nu ni se drepturile".

Am reamintit luptele din trecut cum a statul
rezolve problema care a culminat :

1. Cu egalizarea legei, impozitului,
dreptul de a ocupa mod egal functie de a se
bucura de libertatea individuald, etc.

2. Cu improprietárirea dela 1864, care recunoaste
proprietate individuald a täranilor, sub marele dom-
nitor Cuza, din lui Kogdlniceanu, Brätienilor
altor mari de Stat ai timpului.

3. constitutia dela 1866, 1 care proclama ega-
litate de drepturi obligatii fatá de Stat.

cum vedem, statul nu a fost refractar la cererile
drepte ale nici nu s'a oprit la formulele interesate
ale celor cari drumul democratizärei statului

nu credem nu s'a pe timpul acela oameni
cari se acestor Mai ales s'au opus la

nu puteau
un asemenea fapt. Unii spuneau ca fie
improprietáriti dar nu ca fie luat dela
boeri. Catargiu a se la
dealului Mitropoliei a El a

sub Mitropoliei nu se nici acum
cine l-a In caz el este care s'a opus ca

se dea
Revolutii tara n'au fost. Revolutia dela

www.dacoromanica.ro



1907 are originea in necesitatea drepturilor de
a avea pâmânt tara, dar nu aceasta revolutie a
rezolvat marea care exista stat, proprietar

Acei cari au condus tara sunt fratii Brätianu, Kogälni-
ceanu, Golestii ceilalti, cari au fost hräniti cu toatä instruc-

sträinätätii, cari au venit idei generoase din sträinkate
cari au cäutat sä propage ca sä fie la un

nivel mai de Eu lucrurile acestea foarte
bine eu personal am o deosebitd consideratie pentru
elementul

Vitregia timpului a fäcut ca ei nu se cultiva,
nu poatä ceeace le trebue la timp. este

natural se acestor imprejurdri,
in stare de inferioritate. Speranta neamului este

nu fac invinuire dar pätura conduckoare
trage originea din este trist acestia, peste 80%

care au plaiurile noastre sunt fruntea bucatelor
din nu se atentiune la elementul

din cari se trag, ei sunt aceia ar trebui
sä dea ajutor ca pätura täräneascä se in situatie
mai deck este

Domnilor, romaneascä n'au lipsit legi. sunt
perfecte. Eu care practic avocatura de 34 ani, cunosc
perfect de bine sunt bune, sunt
fäcute ca fie uitate. este toatä nenorocirea in

Avem intentiuni admirabile. Discutiuni
legi perfecte, desbateri parlamentare superioare. citesti
discursurile din Parlament uimit de suflet

pricepere se pune. Lgile se de viata cele
mai mici amänunte. Sate le noastre, ar fi organizate
legile existente, am avea satele cele mai bune din lume.
este explicabil, oamenii cari au sunt acei
cari au sträbätut Europa lung lat au adus tot ce era
superior aiurea. Dar din nenorocire n'a fost
cine le aplice. Uneori spiritul biurocratic o

realizare a acestor legi. lege de nu este
aplicatá cu convingerea este inutil s'o mai facem.

Gresesc acei cari preconizeazä schirnbarea statului ca
un stat täränesc - care mine este o utopie care

ar fi o nenorocire s'ar pune practicd.
Domnilor, se noastre de viata ?

Incontestabil da.
permiteti, am legi avem in

täranilor.
1. Legea pentru regularea proprietkii rurale din 15

August 1864.
2. Legea pentru rnentinerea executarea art. 7 din

legea regularea proprietkii rurale din 13 Februarie 1879.
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3. Legea pentru organizarea Dobrogei din 9 Martie 1880.
4. Legea pentru insträinarea bunurilor statului

pararea embaticurilor din 7 Aprilie 1899, art. 2 4.
5. Constitutia din 1 lie 1866, art. 61, dreptul de vot

art. 132, fostilor art. 131, inalienabilitatea

6. Constitutia din 28 Martie 1923.
7. Legea pentru acordarea dreptului politic locuitorilor

din Constanta Tulcea din 19 Aprilie 1900, cu modifieärile
din 14 Aprilie 1910.

8. Legea din 3 Martie 1912, pentru drepturi ca
locuitorilor din Dobrogea.

9. Legea electorald din 9 1884, art. 5, cu Deputati 191,
dintre cari 79 colegiul I, 72 colegiul II, 40 colegiul ;

natori 126, 64 colegiul I, 62 colegiul II.
10. Legea bäncilor populare sätesti a Casei Centrale

din 19 Martie 1903.
11. Regulamentul pentru alinierea satelor construirea

din 14 1894.
13. Legea din 17 lie 1921, improprietárirea

14. Legea asanárii agricole din 7 Aprilie 1934.
15. Legea pentru invoirile agricole din 21 Decembrie 1907.
16. Legea din 29 1904.
17. Legea din 23 Martie 1908.
Idem din 30 Aprilie 1896.
Idem din 26 lie 1924.
18. Asigurärile contra din 2 Martie 1906.
19. Legea pentru alcdtuirea unui fond al asistentei sa-

nitare a sätenilor din 30 Mai 1907.
Deci legi sunt suficiente, dar trebue men-

talitatea oamenilor atunci sigurantá cä vom avea mai
multe rezultate bune.

Avem legi, ca acestea pe care vi le-am citit
cari sunt isvorâte din statului nostru, dar avem

de importatiune : legea pentru ocrotirea
torilor din fabrici, a minorilor a femeilor, legea asigurärilor
muncitoresti, legea asistentii sociale, legea pentru participarea
lucrätorului la beneficiu. Conventia Washington fixeazä
8 ore de fabrici. Toate acestea sunt importate
prin imitatie, luând parte statul la diferite
congrese internationale relative la luat obligatia,

a anumite protocoale, ca introducd toate aceste
dispozitiuni pe care le-a trecut legi. Toate aceste legi
guleazä soarta lucrátorilor din punctul de vedere al rela-
tiunilor patronii. Ele sunt bine venite, desi au fost
tate prin acum a o necesitate a statului

industria s'a desvoltat mai ales Unire,
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au triecut in patrimoniul nostru industrii cari apoi s'au
desvoltat toatä tam.

Era nevoie sä cunoasteti toate acestea ca vedeti cum a
evoluat situatia tdränimii in tara

Auziti totii se vorbeste de schimbarea structurii
statului, sä facem stat tärdnesc. au
stat muncitoresc, noi sä facem stat Sä vedem
ce este stat munictoresc ce este stat Eu nu vreau

polemizez nimeni nu vreau ca a
Ateneu s'o transform pentru a discuta chestiuni de

politicd. fac socotesc mai ales dela tri-
buna Ateneului nu este permis fac acest lucru.

ce a scris unul din fruntasii cari preconizeazd
statul : Ce este ? Este o miscare in
scopul de a realiza o de stat" astfel ca institutiile
sale satisface interesele dela ideia
verificatd de o experientä seculard, anume ridicarea

definitivä a imposibild de realizat cadrul
curentului burghezo-capitalist forma : stat bur-
ghez-capitalist.

cuvinte, erezie. fim : ?
táranii au unor revolutii

?
N'a fost patriotismul oamenilor de stat ? Sunt

mii de proprietari mari cari au renuntat la
favoarea numai urmäreau ca sá

improprietáriti. tara de a
miscarea, de a lumea sä se agite in favoarea

? Dela Mavrocordat incoace a lumea lupte
in favoarea Regulamentul organic, proclamarea dela Islaz

petitia tärani depusä divanul adhoc al Mol-
dovei au fost primele de solutionare a problemei
táränesti. Dar nu este destul sá te ; cum, numai

au pe proprietar sä dea ?
Patriotismul n'a fost pus la ? nu
stenta acestui patriotism !

: Tot ce s'a realizat de atunci azi,
proprietdrirea din 1864 marele
räzboi se datoreste oare ? Nu sa obtinut aceasta

patriotismului omului de stat care a priceput mai bine
toatä lumea, ce trebue ce nu trebue in ?

Nu ne lipsesc legi nu ne trebue stat
Desigur, este exagerat exagerat au fost de
secole pentru rezolvirea problemei täränesti. Este un secol

mai bine de a se pentru
nime. Intr'un secol Francezii au egalitate de drepturi
prin marea revolutie care o cunoasteti totii. De atunci

acum este un secol jumätate. La noi a mai
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miscarea, dar in caz nu putem zice au fost
secole de lupta am cdpätat drepturi in contra vointii
guvernelor proprietarilor mari. Acei cari agitä asemenea
idei n'au dat nimic din buzunarul totul este dat de cei
cari sacrificat averea autoritatea.

Problema tárdneascä nu cere statului
capitalist statul acesta, oricum 1-am
datoria pe deplin fatä de täränime.

Le-a dat pämäntul tärii. Le-a dat votul ca armä
de guvernämant.

Trebue ne impunem toti mari mici, simtul datoriei
neam. Simtul acesta va impune

tuturor.
De chiar, unul dintre purtätorii ideilor de rästur-

nare a sociale in tara rornâneascd, a zis la o intrunire :
Pe chestiile mari ale neamului dispar asperitätile.
Cand suntem chemati sä ne tara in

la o parte politica ne cu totii in
Tot trebue sä se cu opera de ridicare a

satelor.
Cand statul nu va sprijini pe cei 80% va

fi pierdut.
Când statul va avea granitele sale slábánogi,

i-a sunat ceasul pieirei.
Ridicarea culturald a päturei este

porunca ceasului de ; dacä existá o minune, apoi
este o minune evanghelicd. Noi nu putem asteptám
alte minuni deck dela Cultura este
fletelor.

In acest moment istoric, la o schimbare a
damentelor societkii moderne. A un sistemo lume mai mai sä näddjduim mai
echilibratä.

In rnomentul atâtor prefaceri, tara nu poate
rämane ca o cenusereasä a Europei. Avem nevoia, ne
prezentäm fata popoarelor a destinului istoric, de un

luminat.
Sufletul lui se in scalda a culturii.

Trebue recunoastem n'am cea mai bunä
solutie pontru ridicarea norodului. Dar din
tare experiment, va ceiace ne trebue.

eu, gäsim calea cea mai pentru
ridicarea täränimei, cu excelente pe cari le avem, nu
ddrâmând statul, ci creând energii cu care umplem
golul de priceperea nostri cu asernenea
oameni satele la ináltirnea oraselor atunci am
bine meritat dela recunos.tinta ei.
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14.

ARME, CALM

Conferinta d-lui Dr. loan Jianu, seara de
26 Aprilie 1936.

fie permis a incepe prin scuze o explicatiune.
fac scuze pentru schimbarea subiectului conferintei ;

acum luni când s'a programul conferintelor
Ateneului, anuntasem subiectul : Activitatea medici-

factor de de apropiere între popoare". Desi
nu ar fi fárá interes, fatä de precipita-

rea de gravitatea evenimentelor din ultimele am
lásat-o pentru m'arn

: Arme, care este o
a conferintelor ce le-am Ateneul Sanitar dela Spitalul
Colentina alte

.explicatiune : Ce un medic vo despre
arme care sunt mijloace de distrugere, el care este chemat sá
vindece ránile lecuiascd ?

Medicul este in drept e dator vorbeascd de arme
el de toate are o patrie care trebue

prin toate mijloacele.
mijloacelor moderne de distrugere e o necesi-

tate ca sá cum ne din punctul de
vedere militar prin urmare ce masuri din punctul
de vedere sanitar. apoi unele din mijloacele de distrugere,
cum este altele avionul poate servi pentru scopuri
nitare.

nu se ca fie ci spre
apára drepturile ei istorice hotarele Dentru care a
atâtea jertfe, afirmându-si vointa de a fi un
factor de civilizatie parte a Europei si de a contribui
la progresul general.

Desigur, are nevoe de pace ca sa se consoli-
deze ea va recurge la calea armelor numai dacA va fi

Omenirea ar fi fericitd, ca actiunea de diplo-
mati, de chiar de capetele incoronate in sprijinul
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nu fie prevestitoare de uragan, cum s'a de
ori in trecut.

Eforturile pe de necesare pe de läudabile
inlâturarea sau cel putin agresiunilor militare
pot sä nu reuseascá. Dealtminteri areopagul dela Geneva nu a
putut impiedice doi membrii ai Ligii Natiu-

pe African. Imi este de prea desele
conferinte pertractäri cari in treacät fie zis nu au putut
impiedica nici izbucnirea rdzboiului mondial utilizarea in
acest a armei aero-chimice ce fusese prohibitä printr'o
rezolutiune a puterilor, luatä anterior la Haga.

Naivii s'au in aceastä $ nu s'au pre-
gätit din timp, la adApostul ei organizat arma
aerianá pe cre le-au rezultatele pe
care le cunoastem.

State le Unite ale Europei propuse de Briand
nu s'au putut realiza, ca tratatele n'au impiedecat

Dimpotrivä unii dintre ei au fost ajutati
pe sub directiune, chiar de unii din prietenii
nostri astf el o mentalitate revizionistä care
trebue sä ne dea de ne oblige pe noi la
muncä pregätiri serioase.

Clauzele militare ale tratatelor au fost succesiv denuntate.
Dela ocuparea rnilitarizarea zonelor neutre la agre-
siuni asupra frontierelor nu este un pas.

Ce mai spun cari acum ani credeau
inarmärile vor stävilite de criza economicá mondialá
massele populare din anumite nu au nici o dispozitie pen-
tru räsboiu ?

Pretutindeni a cäror conducätori au veghiat,
oamenii de laboratoriile fabricile, din räs-
puteri de ani pentru perfectarea materialului
pentru descoperirea de noi mijloace de luptá $ de apärare.

industriile toate ramurile de activitate sunt
mate adaptate vederea räsboiului de Asistäm in

de la o formidabiM inlrecere de pregatiri militare,
care trebue ne deschidá ochii, precum la utilizarea resur-
selor energiilor proprii fiecärei lucru care sä
ne fie exemplu.

Marele public dela noi este inforrnat suficient
progresele realizate domeniul armamentelor,
ceeace dispenseazä de a ocupa in de

de mitraliere, de tunuri cu tir lung, de tancuri,
marine, quirasate, etc., voiu vorbi numai de acea
care trupele terestre, navale
arma care este aviatia.

Azi nu se poate armatá care
vrea sá fárá o aviatie puternicá, conceptia despre
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obiectivul militar al aviatiei largindu-se, cuprinde
treaga natiune suflarea, tot teritoriul toate
intreprinderile ei de care depinde succesul tru-
pelor combatante mersul rasboiului.

Teoreticeste, numai spitalele ies din cadrul obiectivului ata-
catorului, neutralizate de Crucea Rosie, prin conventia
dela Geneva. Dar semnul neutralizärii ascunde depozite
de munitiuni, sau un sanitar este situat prin

imediata apropiere a unui obiectiv militar cum
s'a intâmplat cu ambulantele abisiniene suedeze spita-
lul meu din gara in timpul rdsboiului, atunci

bunävointa inamicului, Crucea Rosie este
bardamentelor depe sau din vazduh.

ce se trage din imprejurare este, se con-
struiascä instalatiuni subterane, putin pentru spitalele din
zona frontului sau din vecinätatea obiectivelor militare.

informatiuni asupra progresului aviatiei, ne
in care suntem obligati ne pregatim.

1914, Franta Germania aveau fiecare sute de
vioane militare civile.

In 1918, fiecare aveau in stare de functiune mii.
avioane trebue astäzi aceste celelalte

puteri ? La inceputul räsboiului mondial, avioanele erau
pe cele de astäzi, numai de un

singur motor, care se strica, iar aviatorii la nevoie se
ei bolovanii. Tirul nu s'a putut face in directiunea

helicei, deck numai rdsboiului, inven-
tiunii compatriotului nostru Ing. Constantinescu, care a reusit

sincronizeze loviturile mitralierei invartiturile helicei
deci asigure tirul in directiunea acesteia.

avioanele sunt multi-motoare, chiar artilerie,
sunt adevarate sburatoare sunt specializate in vederea
misiunei de recunoastere, bombardament trans-
port.

La expozitia dela Milano s'a prezentat avionul .,Savoia",
capabil sä transporte 6000 kgr. o de actiune
escalä de 6000 km. o de 400 km. pe orá.

Avionul sovietic Maxim Gorki" de 7000 cai putere ducea
o greutate de 42.000 kgr., o de 150
oameni cabiná de 160 m. p. Azi, distrugerea s'a
construit Rusia 12 noi avioane de tip Maxim Gorki.

In fine, unele hidroavioane germane moderne au 12
toare pot incärca pe greutatea 12.000 kgr.

la toate aceste performante, pe aceea a
traversärii oceanelor popas a sbor vertical
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la 20.000 m. ne seama de pericolul unei agresiuni
executatä de o aviatie puternica.

Läsdm la o parte avionul stratosferic, avionul Robot",
pilot automat, vizibilitate condus dela prin
razele herziene. asemenea la o parte alte surprize ce
ni le poate rezerva

Avioanele bombe explosibile incendiare, cu gaze
toxice microbi. Nu ocup de proectilele microbiene
pentru a vorbi numai de celelalte.

Bombe le explosibile pot avea la 2000 kgr. ; ele
produc efecte considerabile, lovesc in Efectele
sunt rare, putine bombe de acestea se pot
tr'un avion.

Bombele incendiare au o greutate dela 1-5 kgr. deci
pot fi transportate mari pe un singur

este incendieze o Bomba
nu se poate stinge cu ea este inofensivá

ajutorul nisipului. Bombardamentul proectile incendiare
are un efect tactic considerabil prin ce pot lua
cendiile mare, a s'a neglijat.

Ce ar Bucurestiul cazul unui atac prin
surprindere, executat numai de 50 de aparate ? fiecare
avion dintr'o atare escadrild ar purta 2000 bombe
diare, ar fi un total de 100.000 bombe ce vor fi aruncate asu-
pra Capitalei. presupunem din acest total de bombe
aruncate, atinge tinta numai a zecea parte, deci s'ar pro-

dinteodatä 10.000 de incendii care are apro-
ximativ 70.000

Ce pot face pompierii echipele de salvare
catastrof autoritätile nu au luat

din timp de pace mäsurile de prevenire, localizare stingere.
Norocul Bucurestiul are o considerabild locuintele
dela periferie sunt sunt separate ele prin grádini

locuri virane.
Avioanele pot bombarda gaze toxice. Unele din ele

produc sufocatiunea : clorul, fosgenul, difosgenul, cloro-
Unele sunt vezicante ca levizita, altele sunt

iritante, ca arsinele, etc., producând lácrdmare, stränutat
produc intoxicatiuni generale asupra

gelui, ca oxidul de carbon, sau asupra sistemului nerves, ca
acidul cianhidric.

* *

Cum ne impotriva atacurilor gaze, fie ele
sunt lan,.ate de tuburi prin valuri sau sub de fumuri
sau sunt aruncate prin proiectile de artilerie, pulverizatoare,
sau auto-cisterne, etc.
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e prin mästi prevázute filtre care neutrali-
zeaza sau opresc substanteie toxice din aer. Filtrele cu
bune, substante neutralizante celulozá
aproape tuturor nevoilor aparare.

La noi acum câteva luni s'a luat de catre stat ini-
tiativa unei fabrici másti, desigur utilizandu-se materialele
prime ce le avem concursul distinsilor nostri teh-
nicieni.

Ne trebuesc considerabile de mästi, nu numai
pentru dar pentru populatiunea civilä, i se
distribue pe acceptabil sau pentru gratuit, másti
autorizate controlate de serviciul gazelor al Ministerului de
Räsboiu.

industrie a mästilor impotriva gazelor este
dicatá ca alte industrii dealtrninteri, spre a nu mai depinde
de altii a scäpa de tributul bänesc sträinätate, precum

scopul formärii specialistilor, iar in caz de izolare
putem rezista cu propriile noastre mijloace.

Industria contra gazelor are drept corolar, organiza-
rea sporirea laboratoriilor de chimie, intro-
ducerea disciplinei armei chimice toate de ambe
sexe, intensificarea respectiv a industriei
fizico-chimice, care, nu va putea sä ne descopere noi
gaze prin urmare noi antidoti, cel nevoilor
curente.

anumite gaze cum este oxidul de carbon, este nevoe
de aparate izolante, regeneratoare de oxigen, mai ales pentru
echipele de salvare, aparate cari s'ar putea fabrica la noi.

Impotriva atacurilor cu substantá foarte
toare, penetrabild persistentd, sunt indicate costume speciale
mai ales pentru echipele de desiperitare de salvare costume
speciale, costume care deasemenea nu inteleg pentru ce nu s'ar
fabrica la noi, ele numai pânza impre-
gnantä ulei de in.

Addposturile construite sau amenajate hermetic, cu utiliza-
rea esafodajului de lemn sau a betonului, asigurând respira-
tiunea unui aer pur, lipsit de gaze, pe principiul mástilor, pot

serveascd, nu numai atacurilor cu gaze, dar impotriva
bombardamentelor cu proectile explosive, bineinteles când
acestea nu au lovit

Impotriva bornbelor incendiare, area a aco-
perisurilor podurilor precum dotarea cu straturi de
nisip, este o salvatoare, altele,
incendiare curn am mai spus-o, nu se sting apá, ci pot fi
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inofensive ajutorul nisipului. Totusi, depozit de
trebue existe pod ca diferite pentru

incendiului, ce eventual s ar declara.
Zilele trecute, Municipiul a ca

particulare sau publice care vor locui mai rnult de
30 de locatari, se construiascd addposturi, dar nu fi
luat vre-o dispozitie pregdtirea acoperisurilor podu-
rilor.

se vor lua impotriva bombardamentelor
priveste de blocuri ce s'au construit dela

atât mai ele mult de din
punctul de vedere al rezistentei, cu toatá aparenta majes-

uneori
In de dotarea imobilelor addposturi, se impune

construirea de sub sträzile cele largi, in
publice locurile virane pentru marele public ce s'ar gäsi la
un moment dat pe surprins de un atac aerian.

Aceste caracter edilitar militar, ar putea costa
putin, daca s'ar recurge la ajutorul armatei, care, cadrul
trupelor de geniu, ar organiza un corp special, bine
al fduritorilor de addposturi, pe care o de

aplicare.
*

Dar pentru ca atari de fie posibile, tre-
bue imediat riguros se specula ce o fac anu-
mite trusturi lemnele de constructie, cimentul, fierul
nisipul, materiale pentru a transportare Calea tre-
bue cele mai mari

Mijloacele de ascundere a obiectivelor militare, scoaterea
industriilor militare a depozitelor inflamabile din centrele
populate construirea de uzini electrice de
apa, de aeroporturi, spitale, etc. sunt alte

ce fac parte din cadrul importiva bombarda-
mentelor.

In fine, lupta pericolului aero-chimic, prin-
tr'o aviatia dorim din tot
sufletul aparate fabricate mai rezistente, avioane
mai perfectionate, la iscusintei eroismului
torilor Deasernenea prin sporirea artileriei anti-aeriene,
dotarea armatei reflectoare, aparate de ascultare, cari cre-
dem se vor realiza cât de planului de
trare de actualul guvern

vederea bacterian si nu
pornenesc despre posibilitatea unui bornbardament proectile
microbiene, deoarece acest fapt s'a petrecut la inceputul ráz-
boiului mondial. posibilitate nu este pentru
viitor.
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bombardare paratifos, disenterie
nu ne alarmeaza prea mult, medicii popu-

suntem vaccinatiunea
acestor boale suntem de

vaccinurilor specifice, preventive, care ne-au dat ad-
rezultate campania din 1913 in pentru

unitatea Institutul de vaccinuri Proi. Can-
tacuzino", ne stocul necesar de atari vaccinuri.
niem ce au labora-
toarele pentru

Bombardamentul microbul este o sabie cu
care se poate asupra atacatorului,

contra teribile maladii nu s'a gásit vaccinul preventiv
sigur. Totu$ trebue ne temem de o epidemie de datá

cari au strânse
orientul care endemice de

Sobolanii prin intermediul puricilor agentii de pro-
pagare ai lupta trebue impotriva

In privinta bombardamentului virusul exantematic,
rnicul nu-si va pierde timpul, ne atace el
epidemia de exantematic o avem chiar acum in numeroase

ale lärii.
Tifosul exantematic, sau tifosul negru sau tifosul

pe este o pentru noi, el reprezintd un mare
un eventual rázboiu ne poate surprinde o

epidemie opera tiunile noastre
tare.

Exantematicul, boala murddriei, ne desorganizarea
publice, starea de inculturd de mizerie a masselor

populare, incuria administrativd lipsa de interes pentru tot
ceeace are mai scump o natiune, sánátatea poporului

Nu e de mirare avem exantematic ca a noas-
trá, unde detinem mondial de mortalitate, mai ales
infantild, care scarlatina care se anual
50.000 cazuri noi de tuberculosi la aproape un milion existente,
pentru care avem numai 1500 paturi la dispozitie.

Intr'o in care un medic de e obligat ingri-
20.000 de care este zicala aduce

noroc, unde avem atâtia la piele suflet.
Pentru o indiferent care, armamentul nu este totul.

Progresul ei timp de pace rezistenta timp de
depinde de sándtatea populatiunii din se recru-

armata.
sä vorbim de un trecut indepártat, reamintesc tifo-

sul exantematic a bântuit in regat si in 1914,
adus de refugiatii. sârbi, de trecatorii clandestini din Bulgaria

urmá de la cari boala era endemici.
La inceputul rásboiului mondial, o misiune in
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frunte Prof. Cantacuzino a fost Serbia, unde a
studiat epidemia de tifos exantematic ce secera acolo. Prof.
Cantacuzino intorcându-se a propuneri pentru
rea boalei la noi.

Asociatiunea a medicilor, prezidatä de regretatul
Dr. Botescu al secretar general eram, a pus discutia
congreselor din 1915 1916, chestiunea combaterii boalelor
contagioase timp de räzboiu. La unul din congrese a asistat

presedintele consiliului, I. Bratianu, in fruntea membri-
guvernului, guvernul a primit un memoriu din partea

Asociatiei.
Dar din, nenorocire, vocea medicilor a räsunat pustiu

experienta de nu ne-a servit räsboiul nostru.
E destul sä evoc calvarul retragerii din toamna anului 1917,

refugiul populatiunii Moldova in conditiuni de aglomeratie,
de lipsuri de mizerie uimitoare, care au favorizat intinderea
tifosului exantematic.

Epidemia a luat proportii catastrofale, decimând câteva
sute de mii de suflete, cu mult mai mult deck proectilele.

Trecut eu prin chinurile boalei, ca multi dintre
Dvs. cari ascultati, sunt sub unei puternice
emotii, am ochilor viziunea de cadavre pe
care zilnic le scoteam din subsolul umed al regi-
mentului 13 de Infanterie din Iasi, unde se instalase centrul
de adunare al trupelor. Defileazd in fata privirii mele,
lantele furgoanele pline de cadavre, clae pe tre-
cere spre cimitirul

Imi reamintesc de spitalele din devenite
pentru bolnavi, pe de o parte, iar pe de parte alergând
din spitale spitale pe Regina Maria, conducând prin
intemperiilor pentru ca dea
sfaturi locasurile de

Armata aproape de exantematic, o väd
ca Foenix din cenusa ei

vara anului 1917, o privesc pornind la
unde a nemuritoare pagini de vitejie.

A fost o minune la care am asistat atâtia care nu ar fi
fost munca titanicä de organizare a profesorului
Cantacuzino a Generalului Dr. Vicol munca devo-
tamentul corpului sanitar care a pierdut peste 300 de medici
frunte cu omul de energie supraomeneascd care a fost D-rul
Botescu.

Greaua incercare din Moldova s'a uitat prea repede cruda
experientä ce am acolo cu exantematicul nu ne-a servit

azi provincia de peste Prut, boala
de atunci a endemicä, favorizatd de conditiuni
economice
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din acest an din Basarabia a fäcut nu numai ca
molima se provincie, ca de acolo
sa se in restul de oamenii ce au
cäutat de lucru.

In Bucuresti, epidemia a apärut in locuintele dela periferie,
printre la

In inchisoare, cel mare de delicventi inter-
a contribuit desigur la starea nehigienicd a pensionarilor.

Detinutii nu aveau de o de
orn. Poate aveau mai multe, dar s'au volatilizat de cätre
Grosz, Cagero cantalupi, la

Penitenciarul a fost desigur imitat de celelalte
penitenciare din provincie, care nu putea lipseascä,
cel din Botosani al fost director fácea libatiuni cu
nutii a permis banditului Coroiu locuiascd in oras, nu

Administratiunea Inchisorilor, exanternaticul nu
a näscut inchisori, dar a fost importat din prin

adusi din Basarabia. Este posibil.

Tifosul exantematic este o transmisibild prin
tura pdduchelui infectat, in al cdrui tub digestiv träeste
evolueazd agentul patogen.

Päduchele, ce a muscat un bolnav exantematic,
vine contagios, un interval de zile, tirnpul de
care are nevoe virusul patogen la evolutiunea lui
complectd intestinul parazitului.

Pentru de exantematic nu este nevoe de
multi paraziti, unul singur este suficient ca prin lui

dea boala, spre deosebire de febra recurentd, unde
cel mare de päduchi este chiar o necesitate, ca determine
mari deci se ráni pe piele. La nivelul
acestor se produce infectarea prin zemurile rezultate
din strivirea cu ocazia E bine se

agentul patogen al febrei recurente lacunele
piratoare ale pdduchelui.

Individul muscat de parazitul infectat cu exanternatic face
boala dupä o incubatie de 20 zile, notiune foarte importantd
pentru fixarea carantinei la persoanele venite contact cu
exanternaticii.

Se pot de exantematic nu numai persoanele
murdare dar cele curate au nesansa fie muscate de
un singur päduche infectat.

Tifosul exantematic este o produce pete pe
corp, care pot deveni hemoragice, organismul prin
oträvurile ce le produce care au influentä mai ales asupra

12
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sistemului nervos. la dureazä aproximativ trei
are forme supratoxice foarte usoare.

stärile supratoxice sunt foarte periculoase ca mortali-
tate, cele usoare sunt deasemeni foarte periculoase din
tul de vedere al contagiozitatii, pot trece nebägate

deci nedescoperite de medic.
Intinderea epidemiei actuale, se tocmai

rului usor pe care 1-a avut boala.
Nu voiu trata Dvs. diagnosticul pentru tifos

boalele care s'ar putea confunda. Aceastä
ziune o realizeaza cercetärile microscopul ceeace aratä
odatä mai mult importanta a loboratoriilor de
biologie pe cari le dorim in tot cuprinsul nu
numai in capitalele de judet, dar in fiecare de plasä.

tratamentul exantematicului, el este
Eu in Moldova in de alte medicamente

regretatul Dr. Giani, tratam vin fiert zahar.
un tratament antitoxic ser clorat altul curativ

logic vaccin, tratament care e in curs de experimentare.
Tifosul exantematic, boala murdäriei, natural este se

evite prin care din nenorocire nu a
masselor populare, fie din cauza inculturei, fie din

cauza saráciei.
Unul din mijloacele de realizare a ornului este

spalatul, dar nu numai pe ochi cum zice pe tot
corpul. Spálarea a baia
constitue un eveniment la popa la
moarte se cadavrul.

voia lui mai ploaia, pe ne-
pregatit, leoarcá la piele.

Locuitorii din vecindtatea sau a lacurilor peste
se vara in sau fac baie prind

Mori le miscate de dispärand aproape complect obi-
ceiul scaldatului la scocul morii a dispärut.

Obisnuinta corpului apa rece ne face nu recurgem
la cojoace timpul iernei, unde se pot incuiba para-
zitii producatori de boale.

Apa prin
eliminarea oträvurilor din corp. Combinarea apei reci

cea produce reactiuni salutare interiorul
mului.

baie se poate lua de individ in casa lui, mijloace
simple. Eu, ca unii dintre Dvs., am apucat familie
mea ne bine albie sau copaie.

nu ne putem bine corpul lighean larg
avantajul de a face exercitiile fizice necesitate de

inerente acestui sistem de ?
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Dusul realizat stropitoarea mai simplu prin aruncarea
apei pe vas, este lucru lesne de f

priveste baia colectivä a satului sau mahalalei, oare nu
poate sa fie irnprovizatd, având ca sursä de sau de
vapori un cazan mare de rufe, un de sau
säpat care se incing pietre peste care se

? locomobilä disponibilk locomobila unei
mori aburi, o locomotivá oarecare dela ferate nu pot
fi intrebuintate in acest scop

Nu pentru ce nu s'ar recurge la aceste deocam-
datá ce se vor gäsi bani pentru construirea sistematicd
a populare la sate orase, in proportia nevoilor cerute
de populatie. Initiativa d-lui Ministru Prof. Angelescu de a
fiinta bäi este Baia este un comandament
national care trebueste cât mai grabnic indeplinit, chiar

de alte realizäri, unul din cele mai puternice mij-
loace pentru crearea unei de curätenie de care are
nevoie tara noasträ.

favorizantá a exantematicului a celorlalte
epidemii boale cu caracter social, cum ar fi tuberculoza

altele, este aglomeratiunea promiscuitatea in care
majoritatea populatiunei noastre.

de ori cauza acestei stäri de lucruri e sárácia,
apoi ea este in functiune de inculturd, cáci sunt atâtia chia-

la sate negustori la orase, avuti, care träesc sin-
gurá incdpere, desi au la dispozitie mai multe camere, locuesc

cu familie, sotie, soacrk copii, pro-
miscuitate vätámátoare nu numai corpului, dar sufletului.

campania ce am intreprins de ani de zile in
directiune, dese ori mi s'a obiectat lipsa scun-ipetea
bustibulului este cauza. Un astfel de motiv nu trebue
existe in România, unde lemnele putrezesc in pädure.

Epidemia de exanternatic se combate prin descoperirea
internarea bolnavilor, izolarea carantina acestora

a tuturor persoanelor venite din centrul infectat pe termen
de 20 zile fine prin deparazitare.

Deparazitarea este indreptatä nu numai contra päduchilor
dar Ea trebue sisternatic individului,
vestmintelor sale, locuintei mijloacelor cu care s'a trans-
portat bolnavii sau suspectii.

Ea trebue repetatá la câteva ca se poatá distruge
generatiuni de paraziti ce au putut din lindinile

ce s'au strecurat nedistruse.
Deparazitarea individului se face prin tundere, radere, spá-

apá, säpun bae, a efectelor lui prin steri-
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lizare etuva sau in lipsä, fierberea cazan sau prin
cuptor de sau pämânt.

Prevenirea boalei, ca combaterea epidemiei de exante-
este in functiune de mdsuri administrative sociale

care sä determine mai eftinirea acelor
care se face combaterea, apa, lemnele, sdpunul, petrolul a

de corp pe care din nenorocire o dela
magazine i-o tese sa din pânza de in cânepä
cultivate de el.

Obligativitatea culturii plantelor textile la sate este o
sitate, nu numai econornick dar sanitard, deopotrivd ca
replantarea pddurilor regiunile lipsite de lemne.

Din punctul de vedere educativ trebue
rufele, intrebuinteze fierul de

* *

Am deschis atâtea lacune ale noastre in dorinta de a
fi indreptate.

foarte multe de fdcut nu ne speriem cuprinsi de
incremenim in fata pericolului

sau fugim dela
nu ne pierdem capul, pästräm sângele rece prin-

tr'un calm creator indeplinim lucrul nostru din timp de
pace dintr'un eventul räsboi.

Panica este ca exantematicul, desorganizeazd
populatie poate distruge o armatd, chiar când e perfect

arme.
Atrag atentiunea asupra panicei experienta campaniilor

ce le-am fäcut, pentru poporul nostru pe lângä multe
täti are defectul de a fi lesne cuprins de pentru

nostru se pot ori când elemente, care sá
chiar aibd interesul de a provoca panica ceasuri

grele.
Panica este o stare psihieä ce cuprinde subit mul-

timea având de excesivä contagiozitate. Este un ames-
de nejustificatd de zäpäceald.
Ca atare ea are un tratament preventiv care trebue admi-

nistrat colectivitätilor mod sistematic inteligent
printr'o vaccinatiune psihologieä.

profilaxie familiarizarea publicului
mäsurile capabile pericolele, fie ele sunt

determinate de arme, fie sunt produse de boale.
conferinta mea de care amintind anu-

mite lipsuri crude realitäti a propus câteva solutiuni, a
f profilaxia panicei.

Dar conferintele nu sunt totul.
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Ele trebuesc neapdrat complectate prin traducerea in apt
a celor expuse in mod teoretic. Cu alte cuvinte trebue ne
organizám, timpul pierdut.

publicului luptdtorilor mijloace de
combatere pentru sporirea increderei sine, a fiecdruia.

obisnuim a privi pericolul in
asiste la atacuri reale aerochimice bombardamente

sub protectia addposturilor.
colective pentru aplicarea in ordine a consem-

nelor, privitoare la de imobile, de orase, executare de
marsuri campamente deprind lumea din vreme cu buna

au darul inläture desorganizarea produatoare de
debandadd.

In fata primejdiei, primele momente de inhibitie sau
excitatie, trebue urmeze reculegerea care e
povdtuitoare. strdbunii nostri recurgeau la semnul
crucei fata ori pericol, ca Dumnezeu
ajute.

Tratamentul curativ al panicei consistá
diate exemplare trebuesc aplicate din primul moment,

numai ele pot restabili ordinea salva o situatie
Opera de pregâtire cere utilizarea gelozie a

tutulor energiilor care s'au dove-
dit ca atare vremurile de restriste prin care am trecut.
$i printr'o colaborare oficiali particulari sä
se realizeze acea unitate de simtire lucru, in stare

consolideze apere patrimoniul infdptuit cu
imense sfinte jertfe.
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STRIGATURILE DELA JOCURILE
ROMANE*TI

Conferintä de d. G. Niculescu-Varone in seara de
17 Mai 1936.

rog permiteti-mi incep prin a cele mai respec-
tuoase multumiri intregului Onorat Comitet al Ateneului

din Bucuresti, a binevoit onoarea de
a invita vorbesc aici a patra

Vin totdeauna cu bucurie la acest Ateneu, deoarece
am constatat, cu deosebita satisfactie printr'o meto-

printr'o activitate artisticd
spirituald s'a se face aci o foarte läudabild propaganda
culturala se contribue a se da o educatie
sufleteascd tinerimii, care este tária granitelor
noastre etnice, a zilei de

Tineretul trebuie totdeauna sub auspi-
ideologiei

Acest templu de este Ateneul cel mai mare,
cel mai cunoscut, cel mai frecventat cel mai bine apreciat
din

Aici este cea mai Universitate popu-
cel mai de generator de energie spiritualä cel

mai mare asezámânt de unde se cu
spor prin diferite manifestäri culturale, se contribuie, in
mod real, la intelectuale.

Tot aici mai este un mare laborator de creare de afir-
mare a energiei in formele eterne ale culturii ale
artei o admirabild pentru formarea caracterelor
bile a iubirei de patrie.

prodigioasa felurita activitate, ce se face aici de
mai mult de o de secol care trebuie de
toti avem datoria de a exprima una-

admiratie statornica de Ono-
rat Comitet al acestei Institutii culturale, in fruntea
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este d-1 Profesor Dr. Constantin Angelescu, actual Ministru
al Instructiunii lice.

Cu acest prilej, care este pentru mine o
sufleteascd o särbdtoare din viata mea, aduc
acum modesta mea contributie la cunoasterea,
pästrarea unei din creatiunile manifestdrile spirituale
ale poporului

rog acum, fata Domniilor-
voastre, despre strigdturile dela jocurile populare

In sufletul poporului a vibrat totdeauna forta de
creatie spirituald artistic*

Säteanul nostru, in momente de libertate, expansiune
claritate de spirit, simte nevoia exprima anumite senti-
mente forma poeziei, pläsmuitä ritmul trohaic, care,
uneori, alterneazd cu acel amfibrahic.

din tara veche (patri a prin libertatea de
care s'au bucurat, au putut manifeste
voie, sentimentele alese, exprimate in versuri, care s'au
pastrat transmis, prin viu grai, dela o generatie la alta.

Folklorul poetic al fratilor nostri din teritoriile alipite au
redat sentimente prin cari durerea de a fi oprimati
de dar, in genere, puterea de creatie artisticd popu-

este ca a tuturor romänilor din vechea Dacie-

partea artisticd a jocurilor noastre trebue
relevat manifestarea spirituald popular* care o
strigdturile sau ziaturile, in Tara (Plasa
Oasu, Judetul Satu-Mare), li se mai spun strajete, iuituri sau

Ele sunt grupuri de versuri populare,
vesele sau satirice, inspirate din viata sáteanului nostru
zestrat cu mult poetic.

Sentimentul de curat, viguros constant patriotism, cu
nota optimistd se acest de strigdturi, expri--
mate stil vioiu, ca tot ce este manifestare

In toate timpurile la toate popoarele dragostea a ferme-
cat mintea, a sufletul a fericit sau a nefericit viata.

simplitatea lui, dragostea fru-
moase versuri, spontaneitate

In cadrul pitoresc al naturii, unde duce viata, dragostea
lui are trdinicie de lege.

Poporul este, genere, vesel.
La la la la sau alte

prielnice, täranul nostru este bine dispus,
printeo improvizatie de versuri, melodioase sprintene, el
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manif spiritul popular creator prin sclipirea
lui, vioiciunea distreazd pe cei din juru-i...

sufleteascd a este ironia.
Uneori se pare el vorbeste serios, o atitudine
de usi, cu intelesuri. Prin
aceasta se vioaia lui ca spiritul
de satirizare in versuri.

Dela fetiscana, ce se prinde prima in hork la
baba dela mijeste mustata,

la gospodarul pe toti cerne printre
lui, caracterizandu-le scdderile

Ironia sdteanului nostru se totdeauna cu nota
care are caracter distractiv, cu gluma inteligent ticluitá

ea trece repede, ca o ce atinge dar nu mult.
Poporul chinuit de o durere sufleteascd, provenitd din

vietii nu-i poate gási leac, a forma
de rdzbunare imaterialä, reprezentatd de strigdturi-blesteme,
prin care el a-si rcori" sau usura" sufletul, cu
evocarea divinitätii, astfel evite brutalitatea.

Strigdturile-blesteme sunt cele mai lungi dintre toate cate-
goriile.

Strigdturile sunt sclipiri de prin care se mani-
alese sufletesti, enuntate versuri.

Strigdturile sunt o form bogat sufleteascd
a jocului popular romanesc. Ele sunt un original pretios
produs al spiritului de creatie artisticd al poporului nostru.

StrigAturile, care jocul, sunt documente din
viata sufleteascd a ateanului dovezi elocvente de admi-

strAlucire intelectuald sau flori alese, perle nepretuite de
spirit din tezaurul inspiratiei populare. Ele sunt un exponent,
de deosebitd valoare, al inteligentii al spiritului
vesel, sau satiric, caracteristic poporului nostru.

StrigAturile fac parte din literatura orald. Ele sunt
manifestdri de sentimente alese : productiuni sufletesti ale
lumii dela sate totdeauna ele sunt create spontan,
tie de ritmul jocului respectiv. Prin ele se transmit se men-
tin frumoasele forme caracteristice de curta

Strigdturile formeazá o parte din creatiunile cul-
turale versificate ale poporului ele pun evident
un interesant aspect din specificul etnic al neamului nostru.

Ingeniozitatea, verva ironia strigAturilor corespund
epigrama din literatura Strigâturile sunt foarte mult

aproape nelipsite dela sarb
trebue fie riguros selectionate.
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care la este, de obicei, mai voios, mai
mai ceilalti. El este primus inter pares

(primul egalii säu). Toate f etele se la el cu mult drag,
prin asta el se distinge de lui de

Toate strigdturile ce jocurile noastre
nationale, fac parte din bogat spiritual al popo-
rului

Strigâturile se pot clasifica fond fond
sunt epice, formä sunt monologate dialo-
gate. Grupate pe categorii sunt : strigdturi patriotice motive
formate din elemente culte impletite acele populare), stri-

de dragoste, strigdturi blesteme, strigäturi vesele stri-
satirice.

folklorul nostru versificat este bine studiat
gime, constatdm el predomind deosebite, frurnoase
eterne forme culturale de nobilä gândire simtire
româneascd.

atentie acest produs sufletesc al
dela sate, sufletesti sunt redate

versuri simple, dar de o muzicalitate, fondul poe-
tic se prin idei variate, exprimate

româneascd.
Cei mai multi nu frumusetea crea-

tiunilor artistice spirituale ale lumii dela sate.
Primim rezerve aproape tot ce vine din

striândtate. Nu insemnátatea bogatului nos-
tru folklor, frumoaselor minunatului port
strämosesc excelentelor jocuri populare cari,
atunci când sunt cunoscute, stârnesc admiratie.

condamnabild nepäsare nesocotire a tot ce este
frumos, specific al nostru trebuie imediat

Ar trebui ca populatia dela orase arate un viu per-
manent interes pentru vieata noastrá sub toate
aspectele traditionale participe todeauna,
la deosebitd manifestare a geniului rural creator, spre a
o cunoaste bine adâncime a nu ne mai surprinde aprecie-
rile entuziaste ale de tot ce a realizat ca
sufletul poporului ').

Conferentiarul a ilustrat numeroase exemple caracterizàrile sale.
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ARTA NOASTRA

Conferinta de d. General Andrei Butunoiu seara de
31 Mai 1936.

- Rezumat -
Dacd arta in general este universald cu un specific natio-

nal pentru fiecare popor in parte, este o a artei
care este pur : este arta de poporul de jos.

Poporul anonim, care duce traiul din greu, face
aproape dea seama ; el scrie istoria,

traiul forme neperitoare prin prin poezia
; fie bucuria de a prin note

vesele fie amarul jalea unei
vieti chinuite cântece duioase misatoare, de fio-
rul durerilor ce ; fie oteleste sufletul,

avântul, vointa cântece vitejesti, când
urmeazá lupte in contra

Aceasta este arta populard.
Arta este foarte bogatä in manifestdrile ei.

Ea s'a a crescut s'a desvoltat in muntii pe plaiurile
noastre, cu sufletul romänesc.

Aceastá popularä in ea nu numai frumusetea
sufletului nostru, dar ea zugráveste aláturi de isto-

rie, rnult mai expresiv, noastrá existenta na-
tionalä.

toate durerile suferintele ce am ca
cirea biruintelor ce am dobändit, le putem deslu$ de
nunat arta ; anume poezia popularä,
cusgurile românesti, dansurile etc.

Poezia este cea mai veche si mai frumoasá
care ne-a rámas din timpurile trecute.

Ea a cântat toate genurile de poezie anume : a cântat
natura, vitejia räzboinicá, a cântat durerea, a cântat frumu-
setea femeiascä. Le vom examina pe rând pe fiecare. Natura
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e mult in popor, natura a ajutat pe Români lup-
tele crâncene contra vräjmasului, fie ei se ascunsi
in codri, pentru a ataca apoi pe dusmani când le venea bine,

taiau din vreme arborii rästurnau peste vräjmasi, fie
aträgeau in locuri strâmte ca dusmanul nu se poatä

desfäsura atacau De aceea mai toate poeziile
noastre populare au pe verde.

Foaie verde odolean,
mgcar un an.

Sä pun mâna pe dusman
Pe dusmanul mele,
Ce-i aduce atâtea rele.

In descrierea naturei poezia are meritul
câteva cuvinte un tablou :

Sub poale de codru verde
Mititel focsor se vede
Mititel potolit
Tot de voinici ocolit.

In poeziile rázboinice, poporul de asemeni ne exemple
de lupte cuvinte putine :

Incepe dar d'a cálare,
Lupta cea din fuga mare,
Palosele
Sulitele
Buzduganele isbind

din chiuind.

Durerea o descrie poezia populará cuvinte simple dar
:

Te lask te lask salcie ;

te batá vântul, urnbresti pämântul,
mormântul.

se desprind din imaginea acestei
toase, tângue amorul de-asupra unui mormânt.

Poezia mai frumusetea femeiascd, nu ará-
cum e o femee frumoasä, ci spunând efectul pe face

o femeie asupra celor cari o :

Dinteatâta lume largä
M'alesei c'o dragâ.
Trece drumul, toti o'ntreabd
A cui esti puicutá ?
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Iatä un alt exemplu, care un sâtean spune o dragoste
uuternicá numai in câteva cuvinte :

Vrei nu vrei, eu vreu nu vreu
dau tot sufletul meu.

Poezia a fost de Vasile Alecsandri din po-
por. Aceastä de poezii populare a lui Alexandri, e
una din .cele mai interesante.

Muzica desigur e tot atât de veche ca
poezia populark dar ea s'a transformat s'a fixat definitiv
cum o avem azi, in perioada cea mai cea mai
sublimä a neamului, atunci când se sânge, formidabila

glorioasa epopee a lui Mircea Mare, tefan Mare,
hai iVteazul, Tepes, etc. In doina noasträ se ici
o lacrimk de de sânge; in ea plâng veacuri
tregi de jale, de de sbucium in timp
accentele ei duioase gläsueste simfonia tuturor noas-
tre ca freamâtul tuturor biruintelor noastre.

când auzim o din fluer in poiana inverzitä
codrul infiorat, unde sonore

armonioase, când isvoarele fermecate incremenesc apele
prund ca nu turbure frumusetea rnomentului, când vântul

suspinele ca sá nu vraja melodiei
care pare vine din cer». Cum ne sirntim prinsi mreaja
cântecului ! Cum ne simtim transportati in alte timpuri de
glorie, unde pare cá fiorul unor nespus de fru-
moase din istoria noastrá nationalâ ! Cum ni se topeste sufletul

aceastá sirnfonie ingereascá !...
ea este doina pe care o auzim ; este

sufletului nostru, care ne leagá de un strâbun care ne
de a mortilor nostri, ca de o de

imagine a celor ce vor veni noi.
Este ea... doina... fiica adoratá a plaiurilor noastre, azi

a tot stäpânitare pe strâmosesc ca pe inimile
românesti.

Cusâturile nationale sunt din acea comoará finá si
delicatá a sufletului femeesc ; din acea comoará a gustului, a
armoniei, a farmecului a poeziei pe cari le gäsim de
rninunat redate toate cusáturile noastre nationale.

Aceste nationale de frumoase deosebi
covoarele cu armonia culorilor pitorescul
poartá in ele simtul artistic al tuturor trecute pânä
la noi, ca toatá dulceata, parfumul poezia plaiurilor noas-
tre. Este zugrávitá acolo, o artisticá o poveste
fermecátoare.

dacá privim cu atentie o iie, o o altitk ori un
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brâu, putem citi el ca carte : cdci fiecare de
aur cusut acolo este o ; fiecare frunzulitd este un ;

fiecare floricicd este o sperantä, toate la un zugrävesc
de minunat o a timpurilor trecute, o artisticd

in care poezia sufletului românesc.
atunci cum sä nu fie frumoase noasti e natio-

nale, cum nu le iubim, cum nu le ca pe o
cum nu le cu mândrie, ele in

culori minunate fluturi de aur, frumusetea sufle-
tului nostru.

frumoasá gátitá pitorescul nostru costum national
o prinsä in pär, bate cele mai

alese modele din magazinele de din Paris, ea
pe Ileana Cosinzeana basmelor noastre populare,

acea fermeatoare, pentru care Frumos s'a cu
toti smeii balaurii din lume.

malacoavele secolului trecut ca multe din modele
vechi, ne apar azi ridicole, cum erau la vremea

costumul nostru national a se pierde
negura veacurilor, va deapururi in fruntea podoabelor,
ca o a frumusetii a poeziei.

Jocul Desigur origina jocurilor românesti se
pierde noaptea vremurilor, dar ele s'au fixat definitiv
cum le avem azi tot in epoca de restriste glorie a neamului.
Ia ne ducem gândul la timpul când bärbatii
feciorii - la grea - se inapolau pela vetrele
falnici ; la o parte, cum

bine românului, cu flinta sau arcul aninat in spate,
cu durda bätându-le coapsele, pe cai sdlbatici cari
cau järatic alergau ca

când acesti neinfrânti viteji veneau
cum am in poezia - cine ar putea descrie
bucuria revederei celor dragi Cine ar putea zugráveascd

veselie, clocotul sufletului la gândul au
pat de cotropirea ?

aceastá explozie de veselie sgornotoasd, de un
fluer dintr'un chimir cu o de fulger ca o sabie
din un voinic cânte un brâu
ritm infocat... $i atunci, toti voinicii se prindeau la
joe jucau chiuiau, iar iar
jucau de foc pe o strângând de pe o

sau furând o Marandei, foc
aceiasi pornire nepotolitä a sufletului, cum pornise la

cum s'au dansurile naostre nationale s'au
pästrat azi tot atât de vesele, frumoase cum
erau pe vremuri.

când le vedem jucate in sub umbra de
nue, vii, sárituri repezi, din in
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frunza din porn, cu chiote in ritmul jocului...
cum ne cu sguduie sufletul, cum ne

din adânc de veacuri suntem
loan Ghica, raport Academie a spus :

aude sub umbrar,
dracul moare".

cum populard.
legâtura ce sufle-

tul romanesc.
incredintati arta nu s'ar

fi putut unitatea nearnului. tot ea azi la
temelia României intregite.

cum preotilor,
este mitul care tine pe credinciosi strâns uniti jurul crucei

tot arta popularä, este
taina, este rnitul care a tinut va tine etern pe strâns
uniti in jurul altarului al Patriei.

acestei a artei noastre populare, azi când
pe plaiuri o din fluier, care tângue arnarul

muntii Gorjului, rostogoleste durerea din culme in culme
din pe tot cuprinsul din
adâncuri toate simturile rornânesti, cari bat la fel.

Tot acestei un ori o
cu foc valea Bârsei,

jarul, departe muntii apuseni, unde prinde
jocului tinutul rnotilor.

o iie, ori o cu fluturi de aur
cu de o din face
in imn de poezie, inirnile tuturor feciorilor dela
la Vatra Dornei.
cum arta a stat mereu de

plaiurile sufletele noastre. Ea a tinut sus tare
constiinta iar taina ei de

in sfânta zi a eroilor, in adâncurile chiar,
acolo unde odihneste a marilor nostri morti pen-
tru Patrie ; acolo cu pietate cu srnerenie, ca un
imn letargic, ca o cântare de ca un de soare...

la legiuni de viteji,
de ; pe noi ne va cherna in legiuni

de morminte aláturi de ei va fi nevoie - pentru
rea dreptului nostru sfânt.

patria mare puternicd va deapururi in
hotarele ei firesti, este de toti cei vii,

toti cei morti, uniti vârtejul acelorasi simturi
prin taina a artei noastre populare, a
biruitoare, va pe vecie pe glia
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CARACTERISTICA FILOZOFIEI ROMÄNESTI

Conferintä de d. Marin in seara de
6 Decembrie 1936.

- Rezumat -
Voiu vorbi despre caracteristica filosofiei Dar,

pentru a mai deplin aceasta, voiu
fiecare natiune mai desvoltata are o filosofie a sa

teristicd aceasta geniul sau spiritul al
poporului respectiv ; desvoltarea culturald a unei natiuni

filosofia sau geniul national.
consideram, de ex., poporul Examinand istoria

filosofiei acestui popor, gäsim ea culmineazd filosofia
socraticd, in sec. V a. Chr., zis secolul lui Pericle ; ea se
produce timpul de expansiune a poporului grec,
pentru a-i exprima geniul national ; jar desvoltarea cultu-

a acestei natiuni filosofie sau acest
geniu national. Vorbim de filosofia lui Socrate cum ea
ne-a fost de discipolul Platon.

In adevär, examinand mai de aproape filosofie,
ea consistä idealism rationalist.

mai sus deasupra concrete, sensibile, ernpirice.
tocmai ca atare, ea exprimä geniul sau spiritul

Dar nu este nurnai Intreaga din acest
timp este animatä de aceeasi conceptie, reprezintä cea mai

a culturii a civilizatiei grecesti. Atunci,
preajma vietii lui Socrate, - putin sau putin
crate, in secolul zis al lui Pericle, infloresc sculptorul Fidias,
pictorul Polygnot, teatrul lui Sofocle, istoricul Tucydide, etc.

in toate aceste opere principiul filosofiei socra-
tice : inteligibilul mai desprins de sensibil.

Dar fenomen la alte popoare, ca de ex.
romani sec. I zis secolul lui August la Francezi

XVII zis secolul lui Ludovic al XIV-lea, etc. Prin urmare
13
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natiune mai desvoltatä are o filosofie a sa caracteristicä ;
aceasta exprimä geniul sau spiritul .al poporului res-
pectiv : desvoltarea culturald a unei natiuni filo-
sofia sau geniul national.

* *

Dar, ce am vdzut aceasta, sä a preciza care
este caracteristica filozofiei românesti, deci, care este sau
care trebue sä fie geniul nostru national, prin urmare, care
este sau care trebue sä fie desvoltarea culturald.

La intrebarea care este caracteristica filozofiei româ-
nesti, rdspunsul nostru trebue sä fie urmAtorul. Noi, românii,
din cauza jalei prin care am trecut acum, sentineld

a civilizatiei impotriva barbariei, la portile Orientu-
lui, nu ne-am putut car acteristica
zofiei noastre. Cáci a trebuit sá stám de veghe, cu arma in

pentru a ne pe când noi sângeram
lupte, Apusul se civiliza, la adäpostul suferintelor noastre,
putea precizeze filozofia. trebue se

in jale cum am fost, noi, românii am avut admi-
rabile exemplare, care au caracteristica filozofiei

datoria noastrá este prindem aceastá
zärire, s'o completdm, formulând, pentru generatiile viitoare,
caracteristica filozofiei românesti. Aceasta, tocmai caut eu s'o
fac, ca profesor pe catedra universitarA, ca presedinte al
asoc. Cultul Patriei", prin conferinte tinute, de catedrá,

diferitele párti ale
expunem, deci, conceptiile nostri. prin-

tre acestia, trebue pe cronicarul Niculae Costin,
fiul lui Miron Costin, care, in opera sa Cartea pentru
descälecatul dintâi ne spune noi, românii, trebue ne
impotrivim filozofiilor fim

Dar in ce consistd, precis, filozofia pe care noi tre-
bue s'o avem ? ceeace trebue lámurim, ceeace, -
in chip din ce ce mai constient, - reprezentantii cei mai de

ai neamului au Este
foarte pretios in studiul asupra lui Dimitrie
Cantemir, Samuel Micu, lui Gheorghe episcopul
Grigore al Argesului, Eufrosin Poteca, Heliade RAdulescu,
Simion B. P. Hasdeu, comparat cu studiul asupra
lui Titu Maiorescu, Vasile Conta, A. D. Xenopol, C. Dimi-
trescu-Iasi, etc.

Din acest studiu comparativ fácut atentia, seriozitatea
cuvenitä, se poate deduce caracteristica filozofiei românesti.
Filozofia româneascA este o interpretare a crestinismului, care

acordul S'a discutat cursul veacurilor,
dela aparitia crestinisului, raportul intre ratiune credintá,
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deci, sau filozofie religie. Unii au sustinut
superioritatea ratiunii deci, a a filosofiei, de
religie, invers. Dar filosofia româneascd va aduce

contributie la cultura Numai
imperfectä este conflict ratiune
sau filosofie religie ; ci la fiinta perfectd, ratiunea cre-
dinta, filosofia religia sunt una. fiinta
nu sustine numai un idealism teoretic, ci se se
jertfeste pentru triumful idealului.

Pentru aceasta, trebue ca natiunea sa spre
perfectiune prin expansiunea sa Cultul
triei. in acest mers al spre practice

nu mai vedem politiciani de meserie
cari pe de o parte se bat cu pumnul in piept de patriotism, dar
cari pe de parte pactizeazd cu inamicul sau nu se sfiesc

de la timpul rdzboiului, cari nu rosesc se
pe ruina neamului, timp ce invalizii de

ajung batjocorite sdrente umane. Ci numai practicând
a jertfei pentru ideal, acord cu pe

care o propovddueste adevdrata filozofie neamul
românesc va junge, prin expansiunea sa printr'un
Cult al Patriei, va ajunge la o va fi,
stegar al civilizatiei umane.
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2.

SONETUL NOTELE DE IN
ROMANA

Conferinta d-lui Radu D. Rosetti seara de 13 Decembrie 1936

- Rezumat -

Conferentiarul incepe ironic cuvAntarea constatarea
imbucurätoare circulara ministerului educatiei nationale
cätre profesorii de limba pen tru a repune poezia in
drepturile ei, a avut räsunet marele public, s'au
gäsit auditori sä se intereseze de evolutia sonetului.

Dupä ce rezumä istoricul acestui gen de poezie
tat de trubadurii pleiadei franceze, in frunte Ronsard,
poetii italieni Dante Petrarca versificat succes
englezii, printre Shakespeare), d. Radu Rosetti trece la
literatura rnodernd, perfectionarea catrenelor terte-
telor mânuite acum de barzii tuturor natiunilor.

La noi cele mai vechi sonete cunoscute sunt ale lui Asachi,
compuse acum vre-o de ani. Indrägostit de Bianca Milezi,
Asachi a cutreerat cu dânsa Italia, unde, influentat de Canzo-
nele lui Petrarca, le-a imitat cântându-si iubita.

Acum un veac, a compus un sonet Heliade Rädulescu,
publicându-1 in Albina Cam tot pe vremea aceea,
Gheorghe Creteanu publica sonete, dintre
cari mai reusit e intitulat La Paris".

La 1871 Alexandru Sihleanu, Armonii intime,
endecasilabul italian cu succes. Dar care a dat la noi sone-
tului forma definitiva e Eminescu, cu celebrul S'a stins vieata
falnicei Venetii".

E interesant faptul lucrarea aceasta nu e originalg. Emi-
nescu a tradus o poezie a lui Dar tot corectând manus-
crisul, (cercetätorii au gäsit 15 variante) au ajuns la rezultatuI
neasteptat cá a traducerea mai frumoasá deck originalul,

n'a mai indicat reminiscenta. Versurile acestea minu-
nate, au apärut Convorbirile literare din 1874, urmate de
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altele, tot atât de frumoase, aceea§i Emi-
nescu, genul acesta de poezie a fost adoptat de aproape toti
poetii nostri, pe cari autorul comentându-le versurile.

* *

Partea a doua a conferintei se de Note le de
literatura
Cele mai vechi sunt ale spdtarului Milescu, intitulate

China. in limba la 1675, ele constituie
un raport tarul Alexe Mihailovici, care-1 trimisese
o misiune Dimitrie Cantemir,
care latineste la Moscova Descrierea Moldovei.
mai bine de 200 ani, Constantin ducându-se pe
näre copiii la Viena, pentru studii, tipáreste apoi la Buda
Insemnarea mele, faimoasa : Mai bine
grädinar la Schönbrun decât boer Tara

Dar cea mai interesantä carte note din din
mea e Pelegrinul transilvan a ardeleanului I. Codru
gusan, care a cutreerat Europa. E regretabil aceastä lucrare,

de umor de observatii, de la noi de aiurea, e de
putin

Heliade Amintirile unui proscris. Dimitrie
Bolintineanu cu pe La din Ma-
cedonia, Grigore Alexandrescu de peste Gh.
Sion Suvenire din Basarabia, Ion Ghica cu Amintiri din Pri-
begie, Odobescu ore la Snagov, Alecsandri Africa

Italia, dat pe epoca imediat
toare. De atunci, notele din luând un avânt nebánuit

literaturile tuturor popoarelor, scriitorii s'au
ei astfel de descrieri, reusind sä opere durabile.
D. Rosetti pomeneste de unele relatând nu numai

cele câte-o pe pdmântul.
aminte d-sa autor de note din Dincolo de
hotare, Din Egipt, Razna prin Pravoslavnica Rusie, Hai-Hui,
etc., etc., conferentiarul exemplifi-
cäri din propria-i
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3.

MUNCA
de d. seara de

20 Decembrie 1936.

Doamnelor Domnilor,

Domnul Presedinte al Ateneului mi-a fäcut cinstea
invite la ciclul de conferinte, aranjat de Ateneul
mod traditional, ca tiu o conferinta despre Munca
nal".

Am primit cu plâcere invitatie, dau
seama problema Muncii Nationale este una din cele mai
importante chestiuni din ziva de nu numai in tara
maneascä, ci lume de aceea, cred este bine ca

se dea preciziuni asupra acestei probleme.
Omenirea de mii de ani pentru

rea cultului neamului, rivalizeazd pentru cultului
din lupta aceasta, au putut se unele natiuni care

au ajuns fruntea civilizatiei care dau seama
rea unui neam depinde de contributia pe care el, prin
priile sale mijloace, le aduce la patrimoniul civilizatiei uni-
versale.

acestor contributiuni, se pretueste bine
teles neamului acestuia.

Neamul nostru romanesc, urma evolutiei sale istorice,
a fost a conditiuni prea putin favorabile ca des-
volte o Cultura a unui popor e reprezentata
prin totalizarea intelectuale fizice.

acestea, pe care fiecare neam le face, le putem
numi cu un nume foarte cunoscut : numele de Munce.

contributie la civilizatia omenirei nu se poate face
deck prin totalizarea puterilor fizice intelectuale ale unui
neam ; deci prin se poate ajunge la acest rezultat.

Cultura este de feluri : cultura cultura
Cultura intelectuald se prin produsele
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spiritului gândului neam, prin spiritul cel mai di-
stins ales al neamului respectiv.

Cultura materiald este cultura elementelor la cari con-
tribue fiecare prin priceperea sträduinta lui.

Munca o putem in intelectuald
materiald sau cum la

Cum se la noi in România situatia raporturile
aceste rnunci, munca intelectuald mate-

?
In ceeace priveste munca intelectuald despre aceasta nu
voiu ocupa, munca intelectuald e destul de cunos-
de iar Statul nostru dat silinta ca

rajeze perpetueze intelectuald.
De aceea putem ne mândrim am ajuns

am produs foarte mult putem astfel de na-
tiunile mari.

cum vedeti, in ceeace munca intelectuald,
suntem bine reprezentati, ceeace a in timpul
din de toate statele din lume,
deosebite pe care am dat-o muncii intelectuale de munca
rnateriald.

este astázi, noi putem constata un surplus de
oameni cari s'au la intelectuald, de
oameni titluri, diplome, cari cu foarte
mari greutáti se foloseascd de ele.

De altfel, fenomenul acesta nu este numai la noi, ci
lumea. primävard, am avut aci la Bucuresti un

congres de Istorie Internationald. La acest congres, au parti-
cipat 34 de state europene extra-europene. Am avut ocazia

acesti reprezentanti ai intelectuale ;
acele fenomene pe care le constatdm la noi se in toate

celelalte state.
Pretutindeni, superioare au produs un numár prea

mare de absolventi, cari nu pot gási intrebuintarea viata de
toate zilele. lucru mi l-a spus, zilele trecute, rninistrul
Argentinei ; ori, cum vedeti, in Argentina se
gäseste acest fenomen.

De aceea trebue, másuri
tru situatiei in viitor, pentru ca celor cari au
terminat li se o aplicare o intrebuintare ocu-
patiunea de toate zilele. toti acestia nu pot

datoria este ingrijim de ei.
spuneam nu despre munca aceasta

vreau sä ocup in seara aceasta, ci despre rnunca
aci trebue constat din capul locului, dela Unire, ne-am
dat silinta ca munca intelectuald, nu ne-am

datoria pentru incurajarea muncii materiale. tin
constat cred sunteti de aceiasi munca
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tot de bine tot sprijinul Statului

La noi, dainueste o amintire veche ceeace priveste
rnunca. Lurnea se gândeste, la munca de pe vremea
robiei de aceea nu se totdeauna sprijinul cuvenit

Se vede societatea noastra, când se vorbeste de
munca materiald (fizicd), evite

se dedice muncii intelectuale, deoarece ea
o situatie mai societate, credinta cea

veche a societdtii este prin munca materiald nu posi
asiguri existenta de toate zilele.

Dar trebue facem o deosebire munca din
trecut, pe care o prestau munca, pe care o
presteazd ornul liber, folosul binelui obstesc. Ceea-
ce el, nu-1 face pentru altii, ci pentru el, pen-
tru traiul lui potrivit.

Aceastá convingere trebue societatea noa-
strá munca este aceea care pe orn.

Prin felul acesta, au triumfe multe state, care
munca este consideratd ca o

In Germania, munca este consideratd ca o
cum serviciul militar. In alte state, ca Italia,

munca e baza de a
Munca aceasta a ajuns la valoarea dobândit

forte, cum am zice noi.
Munca este aceea care pe ; ea este

aceea care aduce aminte de rolul, valoarea
lui societate care face independent.

Ori, un bun, un negustor care con-
duce intreprinderea singur familia lui, trecând prin difi-

de toate zilele din viata economicd care poate
asigure viata lui, este independent, pe când un biet

functionar are 1500 de lei pe alt ajutor nu
poate

Unde este neatarnarea sau independenta ?
Muncitorul dintr'o intreprindere, pe care legea pune

cu oamenii, existenta cu un contract
lectiv, posibilitatea caz de la ajutoare, pensii,
etc., este, cum vedeti, mult mai avantajat decât
tionarul.

De aceea, názuinta noastrá este ca tineretul
spre profesie, care posibilitatea ca, prin munca
lui proprie, se independent nu fie legat, ci

prin el Numai prin educatia aceasta putem
la rezultatele pe care le dorim, consolidând astfel

societatea omeneascd.
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privim astdzi organizarea statului nostru din punct
de vedere social, statul e identic cu natiunea.

Noi vedem piramida are o foarte
; ea este din care pro-

duce materiile prime care misca viatä
aducând bunuri prin schimbul ce se face cu alte
tari.

Vârful piramidei este campus din intelec-
bine la Universitätile noastre cele din
; avem medici ingineri foarte buni,

nostri, scriitori, etc. Avem tot ceeace vârful
unei piramide sociale ; ceeace ne lipseste este
piramidei pe care formeazd, in fiecare neam, pâtura bur-
ghezimii. din mestesugari, negustori muncitori.

Din nenorocire, in ceeace priveste pâtura burghezimii,
noi foarte prost. Deci, aci trebuie stäruim cu toate
puterile noastre, pentru acestei

Noi ne plângem de invazia strdinilor in cerem res-
pectarea muncii nationale, inläturarea tuturor strdinilor cari
au intrat in nostru. Un fapt foarte adevdrat, dar
ca ne dispensam de aceste elemente, trebue avem cu ce
le de aceea trebuesc pregdtite elementele noastre.

Programul nostru de lucru este creem
cu toate mijloacele noastre materiale. creem din
tive : o natiune burgheziei nu poate rezista
al doilea, trebue sä se recruteze elemente de valoare
a conduce industria comertul nostru românesc.

Este bine sä ne : Am lupta pentru
burgheziei sau ? Ce s'a in directia aceasta" ?

Este un räu obiceiu, la noi, totul. Scriem
foarte multé, vorbim foarte frumos, cele mai multe
cazuri, credem am rezolvat totul numai prin ! Trebue
dela trecem la Un destul de

meritá fie apreciat : e progresul burghezimii din
Vechiul Regat, in orasele din Oltenia mai putin in Moldova
de Nord.

cum am spus, este un destul de läudabil in
regiunea aceasta ; dar se situatia Basarabia

Bucovina ? Trebue spun un lucru : elementul
burghez din provinciile alipite este inexistent ;
consecintd, trebue creem elementele noastre românesti,

pentruca, cu sä elementul etero-
gen actual.

aceastá s'au fäcut progrese, dela Unire
coace, destul de ldudabile. S'a mai intâi sä se câstige

pentru viata aceasta de orase, prin trimiterea
tineretului de la sate la orase pentru

Trebue o parte din tineretul provinciilor
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alipite, dela sate, la mestesug, deoarece, la nu
acestea aglomerate elernentele din oras.

de aceasta, copiii acestia nu pentru
la mesteri intreprinderi românesti, deoarece

vietii economice sunt minoritarii. Este o populatie
eterogenä aceasta nu copiii dela
tará.

atunci, ne-am izbit de mare dificultate de
aceea a fost o idee a Ministerului Muncii de a creia

de ucenici.
S'au creiat vre-o 45, care gäsesc adápost vre-o câteva

mii de copii ; ziva, ei in atelierele prof esionale,
noaptea, gäsesc un un pat, o rnasä, un sprijin, un
cuvânt de indrumare, o posibilitate de educatie.

In vremea din s'a introdus moral,
pentru indrumärile religioase.

Cäminele de ucenici sunt cele dintâiu másuri incercári
de a creia, clasa aceasta de de
care noi avem nevoie.

Cämine de ucenici s'au creiat la Cernáuti,
Ia$, Brasov, Târgoviste, Miercurea Ciucului, Arad, Si-

ghet, Satu-Mare.
Noi ca nici un centru industrial nu

fárá cämin de ucenici ; la Miercurea Ciucului n'avem nici
familii de aceea am cämine de ucenici,
ca fie contact permanent cei cari conduc viata eco-
nomicá de acolo.

calea aceasta náddjduim, nu an sau doi, ci mult
mai târziu, perfectionám acest tineret in Profesio-
nale, creem acesti pentruca, avându-i, ne
dispensdm de elementele Dar nu numai s'a

pentru clasá. Chiar zilele trecute, s'a depus la
proectul de lege pentru creiarea unui Institut de

Credit pentru rneseriasi.
S'a vázut din cá calificati

trei ani de pot deschide ate-
proprii, n'au banii necesari. atunci, s'a sim-

nevoia creierii unui credit, prin care
poatá toate cele necesare. Sper acest proect

de lege va deveni curând lege, astf el va
spre a incuraja de mijloc

de care avem atâta nevoie.
o s'a adus prin legiuirile din

prin faptul toti din sunt reprezentati, de
membrii din Camera de aláturi de
Camera Agricolá, aláturi de Camera de Industrie Comert.

A fost doar o foarte fericitd, ca mun-
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citorimea fie pe aceeasi cei dela Ca-
rnerele Agricole de Comert.

nu se mai poate plânge nimeni, s'au luat
toate mäsurile ceeace priveste deschiderea Institutului
de Credit astfel, s'a dat satisfactie acestei ca
stea de celelalte Camere Profesionale.

Mai avem o institutie la fel de importantd Asigu-
Sociale care de buna stare a asigu-

ratilor caz de caz de accidente etc.
deci, ce s'a putut face ultimul timp pentru

clasei de rnijloc a burgheziei românesti.
Ceeace la noi, care a dat frumoase rezul-

tate alte e numitul entuziasm colectiv pentru
munca Tineretul nostru ar trebui, näzuintele
sale, dea o mai mare atentiune muncii, nu numai prin

ci prin
baza acestui entuziasm colectiv, s'au putut creia opere

frumoase Italia ; Germania, la f el, au o
de importante. Mai un fel de entuziasm,
poate chiar impus, care s'a introdus Rusia.

Deci, trebue tineretul nostru spre acest entu-
ziasm colectiv care rezultate de frumoase cred

cu incetul acest entuziasm colectiv va la
noi.

Trecând la ordine de idei, legea pregAtirii pre-
militare prevede o pregdtire a tineretului nostru dela sate

; ei bine, am constatat acest tineret, unele lo-
nu s'a rnulturnit numai cu ce i s'a dat teoretic, s'a

apucat de munca practicd. Intr'un din Basarabia,
tineretul acesta a plantat vre-o de rnilion
de arbori. In parte, acest tineret a ridicat drumuri,

etc., deasemenea avem
echipe regale de studenti, cari au opere de
obstesc de cea mai mare importantd.

Prin urmare, nu putem spune pentru idealul acesta de
obstesc acest entuziasm de nu este sufletul

românesc. Dar, este vorba introducem la noi munca
aceasta de obstesc, nu trebue copiem
tate. Eu am avut cinstea depun la Senat, proectul de lege
pentru munca ; n'am sä inspir din pro-
gramul din Italia sau Germania, lucru
mutat tot lucru imprumutat.

La noi, s'a organizat serviciul premilitar, care a dat
care serveste ca la introducerea lui

legea premilitard, tineretul era
exercitii la 60 de zile pe ; eu am spus
ajung 30 de zile de exercitii, dar pe aceasta
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de obstesc, de interes social, la
unui de sport, la combaterea bolilor,

la munca etc.
In fine, sunt o serie de pe care

poate le cu mult tineretnl nostru. nu
trebuie ca o ci din lui

se munca aceasta.
Tineretul trebue el este generatia de

ne a acestei de aceea trebue fie pe acea-
cale.
S'au fäcut experiente foarte bune in Ardeal, la :

tineretul pentru binele obstesc, pe la
munca campului.

De aceea, avem vreo 9000 de comune, tineretul
stru ar putea fi folosit pentru de obstesc
a lucra nu e o rusine.

Munca aceasta nu trebue deosebire tinere-
tul de diferite clase, ci trebue vie elemen-
tele de toate categoriile, nu deosebire
bogat munca este o obligatie pentru a ne
trezi fiecare trebue lucreze la buna
stare ridicarea statului neamului.

Munca de obstesc mai avantagiul
apropie pe oameni ei. Cei cari au serviciul mili-
tar prieteni vreme terminarea acestuia.

De aceea, munca de obstesc, care se va introduce
la noi, nu sperie pe nimeni, aceasta mai mult
ca spiritul de care domneste la noi azi.

De aceea spun munca este cea mai mai
sigur element de apropiere

Pe calea aceasta se trezeste dragostea de camarad,
pectul pentru dragoste de

acel ce ar fi adus cea mai párticicd la
constructia care se face, ar vedea se
realizeazá aceste ar vedea e
mult mai critici deck realizezi ceva.

In felul acesta tineretul nostru va vedea va aprecia
tot ce s'a de va respecta lucrul altuia.

Astázi, se vorbeste foarte mult de lupta intre generatii :
ori, nu poate existe, intervin
naturale. ori am voi trebuie facem

tineretului.
grija este cei cari vin trebue fie bine

preatiti, sensul ca ei mai departe ceeace au
atka

Datoria noastrá este pe acesti tineri
avem pentru ei, creem conditiuni favorabile
pentru viitorul
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Cu alte cuvinte, munca este mai bun mijloc de apro-
piere dintre oameni, de respect reciproc. Tot munca este cea
mai garantie pentru independenta

Munca trezeste acel cult pe care trebue avem toti,
cultul superior pentru Tronului
Coroanei.

N. B. - Aceastä conferint5 s'a publicat revista .,Confe-
Nr. 3 dela 1937.
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1.

DIN ISTORIA CULTURALÄ A BASARABIEI : ZIARE
REVISTE BASARABENE PENTRU UNITATEA

CULTURA NATIONALA

Prelegeri tinute de d. Dim. Munteanu-Râmnic in zilele de
8 15 Ianuarie 1936.

- Rezumat -
Autorul incepe rnárturisirea indeplineste, in pri-

mul o fatä de fericita generatie"
care a rnarele act al Unirii jertfe astázi aproape
uitate, fatá de Basarabia, frumoasa bogata

necunoscutd. D-sa a avut prilejul
le bine pe Basarabia generatia
Unirii - ca martor ocular cei doi ani, care s'a

marele act, 1917-1919, despre care timp
bucurie d-sale de a da de publicitätii,
ziarul" d-sale.

Inainte de räzboiu putini aveau cunostinte temeinice despre
Basarabia - pe atunci ca o provincie

mai mult in timpul rásboiului alianta
cu vechea Rusie nu ne nici cea mai in
vre-o eventuald unire cu patria-mamä". totusi Basarabia, desi
a stat 100 de ani sub ruseascä, se pästrase
si'n a revenit la vechea-i rnatcá, Basarabia a adus
marea ei contributie de nationalä democratá pentru
unificarea sufletului national unitar pentru propásirea Ro-

Mari. De aceste prelegeri, privire la
periodicele basarabene, vor fi noi dovezi pentru
marea chestiune, prea rar a continuitätii spiritului
national Basarabia sub Rusi. se poate trece usor
asupra faptului Basarabia - ea, cea ! - a venit la
patria suferintele erau mai mari mai- 27 Martie 1918 ?

Tot timpul s'a tesut in Basarabia o operá durabilä, de
patriarhal, care n'astepta clipa potrivitá pen-

tru a din tainice, pentru a se puter-
14
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nice afluvii a adäoga forte nebänuite la inchegarea sufletului
românesc

D-sa aratä apoi rolul intelectualilor basarabeni in mentine-
rea constiintei românesti - in perioada prernergátoare Unirii.

Ideile social-politice cari incälzeau pe tinerii basarabeni,
timpul din 1905, n'au f decât trezeascä fortele
nationale ce mocneau acest popor de mândri, isteti gospo-

moldoveni.
Sub rniscarea la care fuseserä Basa-

rabeni ca Ion Ion Inculet, Pan. a..
victorioasá, miscarea de desrobire In urma revolutiei
rusesti din 1905 Românii din Basarabia au infiintat primul
ziar limba moldoveneascá Basarabia".

E drept mult mai Buletinul Eparhiei
redactat ruseste, a avut 1867-1871, carte

româneascä, care ar fi publicatie româneascä Basa-
rabia, dar n'a fost o publicatie nationalä, ci ráspundea numai
nevoiei in care s'au aflat cármuitorii bisericii rusesti de
populatia moldoveneascä.

Gazeta Basarabia" strânsese juru-i buni Români, cari,
din punctul de vedere al ideilor politice nu se dar
cari formau un singur bloc, ce priveste ideia nationalä.

Comitetul de conducere al ziarului Basarabia" se compu-
nea din vrednicul director, mult regretatul advocat Manolache

azi ca Preotul Al. Mateevici,
presionantei poezii Limba Româneascä", ca poietul (orb mai
târziu) Teodosie Roman, veterinarul Usinievici, precurn
Ion Pelivan, Sergiu P. Halipa, Teodor Inculet (fratele
d-lui I. Inculet), M. Vântu (azi la Ploiesti) a.

Colabora la d. Ion Inculet, sub pseudo-
nimul Ion ca bätrânul Costache Inculet, actua-
lului ministru.

Represiunea autoritätilor rusesti a venit imediat, pen-
tru a pedepsi pe indräznetii Moidoveni, Ion Pelivan a fost
portat Urali, Sergiu expulzat, directorul Gavrilitä
bägat la temnitä.

placä de comemoratie aminteste azi casa din Str.
neascá, unde apärea Basarabia".

Au apärut apoi urmätoarele alte publicatii :
Moldoveanul" organ al boerilor" cari cereau

limba româneascä, dar propoväduiau credintä f atá de
rusesc.

Basarabia", altá editie sub directia boierului Leonicla
mate, care voia infiinteze un partid national liberal
Basarabia.

Viata Basarabiei" de scriitorul Alexis Nour
Lumingtorul" - jurnal bisericesc al Eparhiei

lui
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lia tipärita la Odessa, de atre C. Costin Gh.
Tudor in 1912, tocmai când serbau ani dela
Basarabiei.

S'a tipárit, dar Mitropolitul Serafim a confiscat-o noi am
gäsit-o 1918 in Palatul Metropolitan.

Conferentiarul a incheiat, lecturi prezentare
de piese colectii, un tablou al de spirit din anii cari
au premers Unirea.

A doua prelegere a fost privitoare la periodice
basarabene din epoca a Unirii, urmatä de epoca propa-

apoi a decadentii ; cea despre care a
vorbit prima prelegere, epoca dela

din 1905 la aparitia Cuvântului Moldovenesc".
Deaceea Moldovenesc" apärut la 1

Ian. 1914 (revistá dela 1 Mai ziar ce
apáruse Glasul Basarabiei" al lui Gr. Constantinescu, fiu de
preot din Iasi, student la Kiev, profesor de limba ro-

räposat de curând ca preot in Navodeni-
Läpusna. Moldovenesc" e condus de N. N.
Alexandri, dar sufletul acestei foi istorice eroice a fost tot
timpul d. P. Halipa acesta e titlul d-sale de curatá glorie

contributie la Unire. Au fost 2 foi revolutionare :
Voie Soldatul (Gh. Tudor), o foaie

cooperatista apoi româneascd) Furnica (V. Ghen-
zul, G. Buruianá, Chiorescu, Teofil loncu a.).

Autorul o a Unirii (revolutia
cea româneascd, congresele si

sesc decisiv, autonomia Basarabiei, adunarea Sfatului
marea a adoptarii alfabetulu latin, proclamarea Repu-
blicii Moldovenesti, intrarea armatelor române, proclamarea
independentii unirea Patria-Mamd).

Acestei epoci eroice, a doua, apartine revista Scoala
Moldov care totu$ incepe epoca III-a a pro-
pagandistilor (ardeleni, bucovineni, regáteni aromâni), a
cáror se resimte din primele numere (nr.
lice, nr. 2 litere latine). Se aratá rolul propagandistilor,
chemati tot de acele minunate comitete (ale cohor-
telor moldovenesti"), deosebi la cursurile pedagogice de

literaturd istorie (pe temeiul spiri-
tului national, mereu viu stápânitor sub dominatia !),
autorul martor ocular (doi ani in Basarabia - atunci !) ca
profesor propagandist armatei noastre, ca
vicepresedinte al Universitátii Populare (presed.
P. Halipa). ca secretar al soc. istorice-literare (I. Frátiman
d. I. Nistor), ca al biroului de (Ministerul Basarabiei)
si ca aiutor de al Foile au
font .,Ardealul" (O. I. Matei) Ro Nour (co-
mitet : O. Ghibu I. Mateiu, V. Hare Vied Cazacliu,
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Tofan, D. Munteanu-Ramnic, C. Noe Ath. Popovici din
Ardeal, Bucovina, Basarabia, Vechiul regat, Macedonia Valea
Tirnocului - luptând pentru unitatea ! Vorbeste
de Sfatul Trii, oficios rusesc, apoi românesc, cotidian, unde
erau deosebi Aromânii C. Noe, L. T. Boga

Ep. Balamace. foi din tinuturi, in deosebi Glas
Moldovenesc" dela editat de d. general M. Schina, corn.
al div. cavalerie presedinte al soc. G. Enescu", actual ad--
ministrator delegat al Ligii Culturale. Nu uitá foile din Rusia:
Depesa dela Odesa (Victor Ionescu), Mare dela Kiev
(d. Sever Bocu), ziarul franco-roman (?) dela Petrograd (C.
Diamandi) de admirabila dela Paris a d-lui
Ion Pelivan revista L'image multe documentate lucräri
pentru drepturile nationale ale Basarabiei.

Dupä o schitä a incercárilor de relatii culturale ruso-
sumbre culori epoca IV-a, a decadentii,

când s'a inscriindu-se in
arnarnic, pentru ca publicistica periodicä

mânä din Basarabia se in politicianism regionalism,
inchinându-se sträinismului electoralului, otrávindu-se
tot ce este pornografie, zeflemea tarabá - trei virusuri ale
publicisticii usoare de statisticd din 1927
aceastä stare : 26 cotidiane 7 8
A fost o vreme când nu apárea nici un ziar A
salvat onoarea" d. L. T. Boga, fel de fel de mijloace

Moldovenesc" pe care dus acum bine la
Fundatiile Regale". Azi mai apar : Basara bia" (N. Rotaru),
Gazeta Basarabiei, Viata Basarabiei (P. Halipa) -

(?) româneascd - ziare politice independente",
greu slab editate - reviste de cinstea, priceperea
gust. Arhivele Basarabiei (C. Tomescu T. Bulat), Viata Basa-
rabiei (P. Halipa) cea mai recentá Pagini Basarabene (L. T.
Boga G. Dumitrescu), neomitând publicatiile celor de peste
Nistru (Transnistria-Cluj Moldova

nu mai putin cele citite azi, sub Rep. Moldove-
neasck Se foaia populark de simplu adânc
literar, ca de adeváratä gospodärie, pe temeiul puternic
moral-cultural românesc, deosebite mijloace, pen-
tru mintea, sufletul nevoile vrednicilor frati basarabeni

cum e Neamul Românesc pentru popor" al d-lui N.
sau Albina" d-lui D. Ciurezu (la Fundatiile Rgale) sau foile
poporale" din Ardeal, care ar trebui unificate sub egida nu-
mele Gazetei Transilvaniei" din Brasov, care ea trebuie sal-

in acest mod, acum când curând o sutá de
! dacá nu, alte rnijloace nu se pot gäsi decât

prin doctrina (Natiunea, numai natiunea,
rnereu natiunea !").
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ASPECTE DIN LITERATURA MARELUI RÄSBOIU

Prelegeri de d. prof. Gh. Lefteriu, zilele de
9, 16, 23 30 1936.

- Rezumat -

Inter arma silent Musae... este un vechiu proverb al
care explicä de ce - in genere - perioadele tur-

urate prin rasboaie revolutii nu sunt ilustrate prin pro-
ductii literare artistice.

totusi, ne gândim la un alt proverb latin Si vis
pacem para bellum, observdm pregkirea a fost totdeauna de

f eluri : a) materiala - armament, echipament, provizii
b) sufleteascd, pentru a creia o un mediu prielnic,
prin scrieri, intruniri, cuvântári - deci prin tot felul de mani-

cari au caracter literar.
inter arma, literatura artele in genere nu

vor putea avea strálucirea nici amploarea din secolele lumi-
nate (éclairés), dar totusi rásboaiele au fost totdeauna mari
generatoare de inspiratie artisticd. spre exemplu mii de
tablouri celebre, mii de statui reprezintând scene de
celebrele frontoane ale Partenonului, templelor din Egina,
Pergam etc., ba chiar nenumáratele statui equestre din toatá

ale marilor cuceritori, sunt inspirate din de arme.
Cunoastem chiar exemple strälucite de pictori sculptori,

cari s'au inspirat direct de pe de cum spre ex.
marele pictor Veresiaghin, mort in timpul navale de la
Port-Artur, tocmai picta o pe puntea
tului Petropavlosk, marele nostru Grigorescu, cu numeroasele
sale de la 1877, precum pictorii sculptorii români
grupati la Cartierul General in 1916-18, din cari unul ucis
de bombe altul pe câmpul de onoare.

Literatura special - din cele mai vechi timpuri - a
avut ca isvor de inspiratie rásboiul. Iliada, Odisseia, Eneida, tot
teatrul clasic neoclasic sunt pline de subiecte räsboinice.
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Unele episoade sunt - cele mai crude
- sunt numai povestite, de supravietuitori. Literatura mai

special poezia o parte din cea liricá, sunt de
scene de V. Hugo, Heine, Goethe, Körner,

Petöffi, ca nu citäm deca câteva nume celebre, s'au
inspirat au ilustrat poezia räzboiului. Interesant este de con-
statat literatura universald, la marele
era patrioticd, anirnatoare nurnai in timpul acestuia mai
ales a literatura defaitistd - ca un sim-
bol al vremurilor negative care

La noi se gäseste pomenit literatura celor mai
vechi timpuri : cronicele, istoriile, monografiile, precum
literatura poporand, care a constituit - de altf el - singura
poezie a rásboiului dintre 1916-19. pentru
dependentä avusese cântdretii renumiti : V. Alexandri,
Nenitescu - Cosbuc, N. Gane altii. Campania din
1913 a avut un mare animator, pe St. O. cu al La
arme". Prin tragismul vietii mai ales al rnortii sale, se

ca cel dintâiu lupta ce avea
boiul crâncen dintre 1916-19 nu are poezie - de
Pe-aicea nu se trece" a lui Mircea Rádulescu - in schimb
gäsim foarte poezie foarte multi prozatori -
in special povestitori de evenimente

Acest fenomen literar, care s'a observat la literaturile
streine, se prin proportiile mai ales prin cruzimea
marele rásboiu, fapt care a stânjenit mult desvoltarea unei

puternice. In comparatie cu celelalte literaturi, productia
inspiratá din este relativ sárack unele

opere pornite din intentii polemice, ponegritoare, cunoscând
chiar unele opere defaitiste, ce contin lucruri poate adevárate,
spuse cu talent, dar prea crude unei educatii
nationale, pe care nu trebue s'o in vederea clipelor
grele cari vor mai veni.

Vorbitorul a desvoltat apoi o a operelor
inspirate de ca Spanzuratilor (L. Rebreanu),
Intunecare (Cezar Petrescu), Ultima noapte de dragoste,
noapte de (Camil Petrescu), Poezii Pe-aicea nu se
trece (Mircea Rklulescu). Retragerea (*t. Zeletin), In slujba

(Brdtescu-Voinesti), nostru in note zilnice (N.
Istoria pentru intregirea Povestea

Sfântului nostru La Roumanie dans la grande guerre
(C. Kiritescu), - precum literatura a acestei epoci
ca Ohnmacht (publicate
sub egida ocupatorilor), La Roumanie des Boyards (Racovsky),

lui Satan (Eug. Todie), galben albastru (Minu-
lescu), - toate reflexe ale celebrului Le feu al lui Henri Bar-
busse, pe cari poezia de simtire a
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N. Vulovici, mort la atacul Cic-Seredei e ca o
:

De-o fi mor, Tu Doamne, o moarte vitejeascd,
Un glonte'n floarea din chipiu - frunte ;

Nu voiu pier pe cum mor toti nevoiasii,
ori pe-un mosuroiu - adorm de veci ostasii.

Cu coif, cu armele - un mire - ales de te...
Nu cioclii pe grumazul soldatii poarte !

Vorbitorul a citat apoi o serie de poezii populare foarte
duioase, culese de pe diferite fronturi a insistat asupra isvo-
rului de inspiratie. A citit pe o serie de poezii din
colectia de Doinele mele de poetul I. U. Soricu.

Trecând la literatura universald, din materialul enorm de
memorii de pe diferitele fronturi, din prizonierat, etc., nu se

aproape de pagini de poezie nici opere de merit
cari apologia rdsboiului. In schimb literatura defaitistd
e mare ascensiune, dând pagini de talent, dar de cruzimi
inutile, cari nu la nimic, nici chiar la mentinerea

Si vis pacem para jar literatura aceasta contribue
la formarea unei generatii blazate, un ideal, o
disciplinatd, pe care nu o cultivá nici practica sportului
siv tendinte spre profesionalism.

Vorbitorul a apoi care era pregdtirea sufleteascd a
Germaniei dinainte de rásboiu, explicând alâturi de prepa-
rarea militard, ba chiar ei, trebue prin

literaturd, o pregdtire psichologicd a masselor. noi,
vrem mentinem ce avem, trebue facem la el. Generatia

care porneste spre asfintitul vietii fácut datoria.
Cu toate scdderile, toate suferintele, am realizat tot ce am

E cea mai mare ca prin o defaitistä
educám o generatie, care ce am realizat noi. Ar fi
inutil nu numai sacrificiul nostru, dar al de generatii ce
ne-au precedat !
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MORBIDITATEA MORTALITATEA COPIILOR

Prelegeri de d. dr. M. Manicatide zilele de
13 20 1936.

Am fost intotdeauna preocupat de de protectiunea
rnamei a copilului din anul 1901, la cursurile

din printr'o serie de conferinte ulterioare, am
cdutat aduc discutiune chestiunea copiilor

protectiunea a copilului a mamei.
In anul 1902, ocaziunea congresului Asociatiei generale

a medicilor, am f un raport bazat pe datele statistice avute
pe atunci la am ajuns la o concluzie care a rdmas

a fost necontenit utilizatd, senzul la noi copiii la
un an mureau mai putini, comparativ cu statisticile sträine
decât copin vârsta de 3 pânä la 15 ani, din cauza bolilor
infectioase epidemice.

Serviciul sanitar de pe acea vreme, condus de regretatul
profesor Manolescu, a luat atât de folositoare, au

ca o traditiune de
Ministerul ocrotirilor sociale. Rezultatul a fost
bolile infectioase fac mai putine victime, la copiii dela 3

la 14 ani, decât de rázboiu.
In priveste mortalitatea copiilor mai de un an,

a sugarilor, este acum mai mare.
de rázboiu se la 1000 de oameni 40 de

copii, in cursul unui an. tot la 1000 de oameni, de
rázboiu, mureau 22-23-25-27, excedentul nasterilor
asupra mortilor era cam 13-18%.

din aceste cifre in ceeace privea natalitatea,
rândul al patrulea al popoarelor europene,
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Rusia, Serbia Ungaria, dinainte de ; mortali-
tatea, eram tot rândul al patrulea, dupä Rusia, Ungaria
Spania.

Nu avem o statisticd exactd, dar s'au numärat in Moldova
ugiului, dela 1 1917 pânä la 1 Aprilie 1918,

pe 5 trimestre, 48.750 de nasteri au fost 32.128 de morti
de un ceea ce reprezintd o mortalitate de 65%. La

copiii näscuti de räzboi, mortalitatea era de 20-22,
raportatd la suta de

Este o mare in actualul sistem de a se socoti pro-
centul copiilor morti la an, pentru se
numärul de morti la numärul de copii näscuti an. In
realitate, se mor din copiii anul
precedent, cari nu au ajuns la vârsta de un an, pro-
centul mortalitätii nu este corect, raportat la acelora
ce se Trebuie addogat un de copii care nu au
implinit vârsta de un an, näscuti 364 zile la o zi,

de sfârsitul anului precedent, implinind astf el un an
in cursul celui de-al doilea an calendaristic.

Este mult mai corect se socoteascd acest procent la
märul populatiunii de aceeasi vârstä.

Numarul mortilor apare mult mai mare decât este reali-
tate caz se obtin numere cari nu se pot compara
cele obtinute prin metoda care se alte täri.

s'ar face acest raport, numärul mortilor
fata de al nasterilor, toate s'ar obtine un procent
comparabil diferite care se la deci nu
este exact dintr'o sutä de copii ar ajunge la sfârsitul anului
numai 77-80.

Raportat la numärul total al copiilor mai de un an,
procentul este mult mai

de era de 20 eram in rândul al
patrulea prin rnortalitatea copiilor ca prin mortalitatea gene-

a a copiilor primul an.
Curând mortalitatea copiilor a treptat

dela 28-27-22% ; câtiva ani a chiar la 20%, in anii
din - 1933 1934 - morti a
la 19-18 la pe 1933 la 17-16 la pe 1934.

Cum se vede, mortalitatea copiilor a fenomenul
acesta este general Europa. De a natalitatea
la 35-36 dintr'o mie. Aceastá se la mai toate
statele din Europa de

Vom studia cauzele acestei a natalitätii a morta-
litätii ; in caz, noi am inti at in fel
de a fi starea biologicd a altor popoare din Europa. Cu toate
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acestea, ultimii ani, la 1933-1934, la noi natalitatea a
crescut am avut natalitate de 40"oo, apropiatä de a
natalitkii dinaintea räzboiului.

de cea mai mare parte din Europei,
mai mare al näscutilor de al mortilor este favoarea
noastre, avem o crestere a de
procent pe care nu l-au atins deck alte 2-3 popoare europene.

Astazi ne gäsim fruntea popoarelor din Europa ceea
ce priveste cresterea naturalä a populatiunii.

Cum se atunci, se aude zilnic : ne mor copiii
enorm de mare fiecare ?

Este foarte adevärat mortalitatea aceasta se mai poate
reduce, dar nu este asa de catastrofald cum au aerul s'o
afirme unii statisticieni. In se cum am

de unele numere, cari nu se pot compara, obtinute
prin calcule deosebite.

Am mea curbe din cari ar rezulta la noi
mortalitatea este la copii la tineri mor

numär mult mai pe Germania copiii mor mai
putini mai multi. De unde provine eroarea ?

Noi, tot serviciul statistic al Statului, nu avem date pre-
cise asupra noastre in grupe

eu am solicitat Directiei serviciului demografic
publice compunerea pe categorii de

In alte state se fac 4 grupuri : sugarii la 1 an,
copiii la 15 ani, tinerii" dela 15-60 ani dela
60 de ani sus ; apoi s'au separat tinerii de maturi : tinerii
dela 16-40 ani, maturii dela 40-60 ani pe urmá peste
60 de ani.

se face o statistica o a populatiunii
se fac fise pentru fiecare locuitor din se poate face

usurintá o clasificatie a populatiunii
Noi astfel de statistici, categoria de ne

multumim procentele din mortalitatea generald.
S'a 1000 numärul total al rnortilor, s'a rapor-

tat la mortilor s'a obtinut
in raport mortalitatea Astfel s'a ajuns la concluzia

mortalitatea la dela 3-4 la 15 ani este de
ori mai mare de a ceeace este o absurditate.

se statistica
copiilor morti la noi este aproximativ cam de 300.000 anual,
reprezintd cum vedeti, un procent de 40%.

Noi nu cunoastem nurnärul total al copiilor, dar
se 600.000 atunci la 600.000 noi
120.000, deci 20%. Se spune cä au murit 40%, realitate
nu au murit nici 20%.

atunci ce este tabloul foarte tragic pentru
tea copiilor ? foarte mare de morti la copii, la adulti
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foarte mare, la o foarte ceiace
statisticile noastre ca sunt cei mai

rezistenti !
Realitatea nu e caci nu se potriveste rezistenta

cea a tinerilor !
Cu grupele sunt mai mortali-

tatea raportatá la mortalitatea generala, va fi mai
Pentru la noi nu se cunoaste oameni sunt in de
70-80 ani numai au murit ; socotind procentul
la o aproximativä populatie, la procente foarte mari,
de 70-80% pentru numai 20-22% pentru copii.
atunci tabloul are totul alt aspect, aparentä. In
se recunoascd aceastá se curat nu
cifre comparabile, se fac consideratiuni generale bazate pe
aceste erori de statisticd.

S'ar suntem un popor nenorocit, care pierde ele-
mentele de viitor activitate care mult
mai bine mai lung elementele incapabile de o muncá sus-

Realitatea nu este, din fericire, asa. Realitatea este
longevitatea este mai in alte mai putin nume-
ro$ bátrânii, populatiunea este formatá mai mult din tineri

aratá puterea de crestere a natiunii, care este
un fapt mult mai consolator real, nu este un fapt de
imaginatiune. Alarma datá de unele statistici trebuie sá

ne ca nu are o
desi este mortalitatea este 17,6%, una din
cele mai mari din Europa.

aceastá mortalitate ar putea fie mai
putem s'o mai - am putea fi astf el inteun
progres social al populatiunii noastre mult mai
mare deck este actualmente.

Un fapt pe care totii, este influenta necontestatä
a anotimpurilor, special a anotimpurilor a lunilor calde.
Copiii mor mai mult in anotimpurile calde in lunile reci.

Se in mod regulat mor mai mult timpul
verii, toamnei sau primáverei.

consideratiune, de anotimpuri, este
fluenta numárului

La noi cei mai multi se in Aprilie, in Septembrie
Octombrie. Natalitatea mai mare in Aprilie, este natu-

ral mortalitatea fie in lunile de vara, sunt alte
imprejurdri care fac ca copilul fie bolnav mai mult vara
deck iarna.

determinantd e formatá de conditiunile sociale,
care influenteazä mortalitatea copiilor.

familie este un singur copil, lui de viatá
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sunt mai deca familie cu 2 copii. Familiile doi
copii dau mortalitatea cea mai

La familiile trei copii mortalitatea creste ; la cele cu 4-5
copii creste mai mult.

determinantd este socialá a
Cei mai morti sunt copiii persoanelor ajutate de cari-

tatea Acolo 25-33%.
In a doua linie vin copiii servitoarelor sau ai servitorilor.

servitori, vin muncitorii ziva, apoi muncitorii
fabrici, aceia functionarii inferiori räu

La cei bogati dau o mortalitate scázutá la 16%.
Scara este dela 16 la pe conditiunile sociale ale

Conditiunile sociale sunt raport rnijloacele economice
de trai se la noi ca copiilor
morti creste, copiilor scade in raport
,conditiunile mai grele sau mai usoare de trai, de

Reaua organizatie a dus, din nenorocire, la multe
mäsuri nechibzuite, a crescut mortahtatea a scazut
natalitatea copiilor.

Din acest punct de vedere, ar trebui, poate, ca oamenii
litici, cari conduc o sa o preggtire socialä mai
temeinicá ca poatá nu-i de
urmäri pentru societate, taxelor pe alimente sau

diferitelor impozite asupra muncii ar renunta
mai ingreuneze viata másuri de cele mai multe ori totul
nechibzuite.

Intr'o bogatá ca a s'ar putea exploata alte
bogátii decât !

In mod fatal, o astf el de nu duce la conditiuni bio-
logice favorabile.

dupá in timpul rázboiului
este datoritá prezentei pe front a celor mai tineri valizi

pierderii prin moarte.
altá imprejurare care mortalitatea, este

legitimitatea neligimitatea copiilor.
La noi nu existá o legislatiune cadrul putem

urmári la un paternitatea. Una din preocupgrile,
una din temele din anul 1901, precum la diferite
congrese, a fort urmärirea paternitätii, nu pentru toate

ci numai ca ajutor pentru
Natural cá codul civil nu pot fi dispozitii favorabile pen-

tru din lege ; totusi in codul civil german, aplicat
din 1901, este o dispozitiune foarte interesantä : nu se

urmáreste direct paternitatea, ci numai scopul ca fie
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ajutat copilul de care nu numai in sarcina
mamei, adeseori

Se impune tatäl la o in favoarea
care o in scopul copilului. Atâta numai.
Copilul nu mai are nici o tatäl ci numai pen-
tru partea materiald a cresterii copilului contribuie

In definitiv, mamele au, la noi, singure, sarcina
copilului conditiunile grele in care fac ca mortalitatea

copii sä fie mult mai mare.
Un fapt care mai bine umanitatea, iubirea de copii a

natiunii noastre este pe cänd la diferenta intre morta-
litatea copiilor legitimi nelegitimi este foarte (0,27%),
procentul de 20% copiilor legitimi morti, este abia
de al copiilor naturali (20.27%). In schimb, la
special la Bucuresti, situatiunea este cu totul alta. In orase
mortalitatea copiilor nelegitimi este aproape

a copiilor legitimi.

Alte conditiuni cari favorizeazd mortalitatea
natalitatea copiilor la noi sunt profesiunile

Sunt profesiuni cari substante toxice,
sterilizeazd organismul, cum se
toarele din fabricile de tutun, tipografii, fabricile de
fabrica de chibrituri, le mor copiii sau se foarte

In caz, nostru din punctul de vedere al nata-
este un neam prolific, un neam care are copii,

mortalitatea mare, - care se poate reduce, - dar nu
de mare ca natalitatea.

Morbiditatea, ca mortalitatea poate reduce, noi
aveam timpul rdzboiului un numär mult mai mare de morti.
Cum am spus mai 5 trimestre : an. 1917-Aprilie
1918 s'au Moldova 48.745 copii au 32.128 sau
65,9%. In Bucuresti, in anul ocupatiunii germane (1917), s'au

6001 au fost 11.858 de morti.
Germanii, an al rdzboiului mondial,

aveau posibilitatea pachete alimente pentru
copii, mortalitatea la ei a scázut 17% la 9%. Aceasta se
petrecea anul 1915. anii urmdtori, 1916-1917-1913, a
crescut mortalitatea la 25-30%.

constatare, acest rezultat tragic, ne aduce consi-
deratiunea o parte economicd, de avere, general, a

natalitatea mortalitatea.
Clasele mai multe de rezistentä, dau

deauna o mortalitate mult mai o natalitate mult mai
mare. de unele a cäror populatiune, desi este mai

totusi, natalitatea scade.
La noi vem Banatul, care este relativ o provincie
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unde svabilor, cari au numai 1-2-3 copii, a tre-
cut asupra de simtitor
natalitatea.

Pe in alte regiuni ale noastre : Muntenia, Mol-
dova, Basarabia chiar in restul Transilvaniei, natalitatea este

medie de 40, Banat de-abia atinge un procent de 13-15,
mortalitatea Banat se riclicá la

Astfel in Banat avem un deficit de aceasta
cu materiale ale sunt
mai bune, putea spune excelente, comparate cu conditiunile
materiale ale taranilor nostri din restul

Copiii au o serie de proprii ale cari vin prin
fire.

de a intra consideratiuni asupra morbiditatii,
asupra bolilor, atrag atentiunea asupra unui fapt
important, anume mai mare de morti dau
copiii slabi, trecuti in statistici sub numele de atinsi de

congenitala.
Prin debilitate congenitald se starea unui copil care

este sub limitele normale de greutate de lungime.
De obiceiu copilul se naste cu greutate de 3 '2 kgr. cu o

lungime de metru. un copil se naste sub
3 kgr. sau sub 2,800 kgr. sub 45 cm. lungime, se
debil congenital.

In general debilii congenitali sunt prematuri,
cuti de termen.

Un debil congenital este ca un prematur, un
prematur, general, nu este totdeauna debil.

Dar sunt debili cari sunt la termen, fie
prematuri, dar sunt considerati ca debili, au aceeasi
soartá, au o vitalitate mai care-i face moará foarte

chiar primele nastere.
La noi copiilor debili congenitali este foarte mare,

aproape 29% din copiii maternitáti. Acolo unde
oamenii mizerie, se nasc debili, care dau un mare
procent de mortalitate.

Dar sunt diferite ale pärintilor care
de copii debili. fie cu In

primul sifilisul, nu dá nastere la un copil sifilitic.
Deci sifilisul este una din cauzele cele mai frecvente :

aproape 20 la din copiii näscuti debilitate
sunt din sifibtici.

doilea vine tuberculoza
Tuberculoza tatälui nu are ci numai
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loza mamei, organismul ei nu mai are suficiente mijloace
de nutritie pentru copil, din cauza debilitätii fizice, care face
ca copilul se debilitate congenitald. Chiar tuber-
culoase, voinice, nastere la copii bine des-
voltati.

Acum câtiva ani, la un congres tinut la Geneva, s'a pus
chestiunea tuberculoza in I sau al
tere la copii

Rezultatul a fost : copiii mor sau se nase debili
numai mama este de tuberculozá in grad

aceasta drept cuvânt, forta a mamei scade,
aceasta este de släbiciune nu mai are

posibilitate nevoiei de nutritiune a copilului in
intrauterinä.

Mai sunt o serie de cauze care dau debilitate congenitald.
Mai sunt de trai ale familiei, care la noi in

un rol foarte important.
Sunt congenitale, slábiciuni ale copiilor datorite insu-

tiroide, care se in regiunile muntoase
ale Fágärasului, Muscelului, unde populatiuni
tinse au din aceastä se nasc congenitali
de multe ori debili turburäri foarte grave, insuficiente de
desvoltare ale sistemului nervos, cretini, idioti, des-
voltarea

Conditiunile mizerabile de insuficienta alimentard
a organismul iar copii se foarte
adeseori debilitate congenitall.

Munca istovitoare a rnamelor, ultimile zile ale sar-
cinei, este o de debilitate a copilului.

Ne-am ocupat in prelegerea precedentd de mortalitate,
avem date statistice mai precise. morbiditate

avem prea putine date, in vom fi nevoiti ne servim de
date foarte aproximative.

Prin morbiditate se numärul copiilor bolnavi,
raportat la total al copiilor.

statisticd a Imbolnávirii copiilor nu
avem, se poate face pentru unele boli a

declarare este obligatorie, anume a infectioase.
Pentru celelalte nu se face din diferite motive.

Verificarea rnortii la orase se face de medici, pe
la seama agentilor sanitari, cari, de multe ori,
nu sunt atât de instruiti fie un diag-
nostic al cauzei mortii. Se dau deci diagnostice nu prea exacte
pentru aceste boale. La orase multi bolnavi nu se
medici decedând la statisticd.
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Avem cifrele pentru infectioase, in special, pe anul
1933, reprezentand o mortalitate de 103.765 copii.
raportatd la cei 600.000 copii anual, reprezintd 17 la

morti. Din acesti 103.765 de copii au rnurit ca prematuri
4273 copii, ceeace reprezintd cam 4 la din morti. Din debi-
litate congenitald, cam 62.000, deci 59,9%, mai bine de
jumátate din numárul total al mortilor. Se poate conchide de
aci total al bolnavilor este foarte mare. In
priveste mortii de bolile infectioase, sunt : de pojar circa 1800,
scarlatind cam 1600, etc.

scarlatina cam 10 la vor fi 16.000 de
cazuri ; putem aprecia aproximativ la 3,5%morti din cazu-
rile de pojar mortale 50-60.000 cazuri de

zeci de mii de cazuri de tuse convulsivd, pentru toatd

Numai astf el putem cunoaste rnorbiditatea infantild, care
este relativ foarte mare dar nu o putem cunoaste exact de

datele, observatiunile din spitale; mai ales pentru a
coeficientul dintre diferitele raporturile din statis-

tica utilizatd, se märginesc la de 120.000 copii trecuti
prin spitale.

debilitatea congenitald, cel mai mare de
morti este dat de copiii turburdri digestive, adicd
turi diaree, care pe cei mai multi. Aceste turburdri
reprezintd aproximativ 50 de procente din totalul copiilor bol-
navi. In unele luni, proportia aceasta, creste foarte mult, ajun-

peste 80 la
Turburdrile pulmonare reprezintd, aproximativ, 30 la sutá

din bolnavi.
infectioase celelalte mai putin importante

ating un procent de 3-4 la
Vara, mortalitatea copiilor turburdrilor aparatului

digestiv, creste foarte mult ajunge la 30-40 la
Morbiditatea aceasta, la un punct se poate evita

astfel se poate mortalitatea, implinindu-se astfel o
a tuturor celor ce se intereseazä de chestiunile

social-nationale ale noastre, aceea de a o diminua pe este
posibil.

Comparand cifrele statisticelor chiar sunt
gresite, cu cifrele date de statisticile publicate de tärile din
Apus, se observä mortalitatea tara nu este chiar

de dezastruoasä.
Mortalitatea este aproximativ 17-18 la suta de

näscuti. s'ar raporta la numárul total al mai mici
de un an. proportia scade la 13 la sutá morti, de 32 la

In acest caz suntem pusi fruntea listei printr'o gre-
de
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Tot printr'o de s'au comparat cifre cari
nu sunt comparabile.

le-am raporta noi, ca Germania, pe cu
certitudine de 20 la ar iesi un procent de numai
9-12 la ne-am apropia de mortalitatea altor

In Germania, se raporteazd mortii la populatiunea de
se la 23 la pentru copiii dela 3 la

4 ; la noi, pentru am calculat
atentiune, am iesit tot cam la acelasi procent, de 22-23 la

Ne apropiem deci de mortalitatea copiilor din Germania.
Noi ajungem sä avem de peste '75 ani cam 7-8%, pe

Germania sunt 799 dintr'o mie, cifrá pentru o popu-
latiune de 75 de locuitori. ar fi observat statis-
ticienii nostri greseala din aceste cifre, nu ar fi ajuns la con-
cluzia suntem un popor in afirmatie absolut

Morbiditatea este mare, dar stabilim cauzele remediile
acestei morbiditáti.

In primul intervine debilitatea congenitald, aceea
o serie de boale care sunt proprii ale copiilor, datorite nasterei.

copii bolnavi din sunt cazuri in care copiii
se o serie de boale contagioase in timpul
nasterii. Multi copii se hernoragii, fracturi,
turi ale oaselor capului, rupturi de muschi sau de nervi,
cum este conjunctivita blenoragick pierderea vederii in
multe cazuri.

In trecut se metoda lui Crédé, un ger-
care a recornandat imediat nastere, se intro-

ochii copilului o solutiune de nitrat de argint, sau,
nu se se o de

Sunt apoi o serie de infectioase, pe care copilul le
imediat nastere prin ombilicald, care se

poate infecta imediat, la nasterea lui nu s'a lucrat

La noi este un obiceiu religios, care se
deosebire la unde femeile vor ca Maica Dom-
nului" pe paie !

paie le pun sub prune, sau sub cearceafuri! Paele
contin germenii tetanosului si foarte dese ori se imbolnávese
copiii de tetanos.

S'a intervenit la S-ta Patriarhie o circulard a fost
pentru a se opri nehigienic multi copii de

aveau mureau de
(tetanos).

Microbii obisnuiti ai puroiului dau la
15
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generale, septicemii, de diferite feluri, sau inflamatiuni
prejurul buricului, care trebuesc deschise.

La acest lucru este, bineinteles, greu de Copilul
de curând are numai ocaziuni de de
moarte din cauza facerii dificile, care ocazie se produc
hemoragii s'a fäcut o interventie cu se rup
oasele capului, se produc hemoragii meninge, copilul are
convulsiuni de multe ori rnoare interventiune,
imediat nastere sau rämâne cu o paralizie a fetei.

Este de altfel explicabil, organismul copilului este
foarte fraged atunci când se naste, rezistenta la infectiuni
este foarte

Foarte deseori copilul de infectiuni pe piele spe-
cial ; cumva s'a umblat cu mknile murdare, copilul face
buboaie, jar viata este pericol.

In de aceste boli care vin la copilul de curând
mai sunt eruptive : pojarul, scarlatina, anghina
rick etc.

Toate aceste infectiuni sunt mult mai dese mai grave
la copii de cât la adulti. Pe lângä bolile proprii, copiii mai au

alte boli mult mai deck le au persoanele
adulte.

Cum mediul de la orase, in special Bucuresti,
ne ne imunizäm,
rnediu de infectioase, absorbim mereu microbi numär

cari ne dau putinta rezistäm la infectiuni rnasive.
Aceasta aratá cá timpul o imunitate o

tentá la unele de aceea astf el de infectiuni sunt mai dese
mai usoare. Dar sunt anumite pentru cari avem o

tivitatea foarte mare, le primim foarte lesne le suportäm
usor.

Pojarul este o a copilului, niai ales el vine
contact alti copii capátá mai usor. copilärie

nu am suferit de pojar acum la maturitate ne-am duce la
bolnavi suferinzi de chiar dacä am avea
90 ani.

In insulele dintre coasta Danemarcei a Suediei, timp de
ani de zile nu fusese bolnav de pojar. La un moment
dat s'a declarat o epidemie de pojar au cäpätat pojar chiar
oamenii la Copiii sunt mai expusi la
aceastá contagiune, neavând imunitatea pe care adultii au
cdpátat-o printr'o imbolnävire anterioarä.

La noi s'a ajuns la credinta nu nimeni de pojar.
De aceea unele familii unde s'au imbolnävit de pojar unul
sau mai multi copii, vor capete ceilalti, ca astfel
când va unul, scape toti de pojar. De multe ori,
se ivesc complicatiuni foarte grave.
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Difteria este foarte freeventd la copii. Cu copiii
sunt mai difteria este mai atinge un mai
mare. Tot scarlatina. aceasta este mai

la de 3-4 ani.
Cu suntem mai inaintati in proportia

este mai rezistenta la infectiunea de scarla-
este mai mare.

Ca debilitatea congenitald, cauzele care o
- prematuritatea debilitatea - se im-

Am expus prelegerea in prima linie
cauzele debilitdtei, este sifilisul mamei, timpul sar-
cinei sau de Debilitatea poate proveni din
alte boale sau munca grea sau femeii la ingrijirea
copilului.

de apárare contra nasterilor de copii debili
genitali ar fi evitarea oamenii atinsi de

pentru o care are sifilis, mijloace usoare de
aplicat, se pot face tratamente utile chiar in timpul gravidi-

De sigur am obtine rezultate mai bune s'ar pune
vechiul meu deziderat : infiintarea

de pentru toti acei care vor se
s'ar putea aplica usor in tara,

toate s'au fácut numeroase critici exagerate : nu se poate
diagnostica un sifilis la oricine s'ar da totusi un certificat de

Cu toate acestea, rnetoda este bunk nu se comprornite
pul, ratiunea de a fi a acestui certificat de sánátate,
certificatul nu numai pe de infectiune, dar

respectiv se se poate vindecare.
Care om normal, ce-1 per-
soanei pe care o ca tovardse, descendentilor,

ar se cásátoreascä de vindecare ?
Este o chestiune de interes egoist de un mare interes

social.
Este o inovatie usor de introdus la noi acest certificat de

care fie liberat candidatilor de
Ofiterul civile respectiv nu ofi-

cia o din unuia sau celuilalt nu i se
un de certificat.

Nu vorbesc numai de Bucuresti, ci de
totul se va organiza bine, legiferarea aolicarea

acestui vechiu deziderat va fi de succes, chiar
se va pe ici, pe colo. vreun medic care elibereze un
certificat de complezentd. Presupun ar fi 10% de astfel de
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certificate, dar, in schimb, 90% exacte, deci scopul
putem sä-1 consideram atins.

La se poate aplica foarte usor. Sunt medici de
vom avea un medic de fiecare Cum

tinerii vin la recrutare, in fiecare an medicii militari
examineazd, de medicul civil respectiv, se poate
elibera cu cea mai mare un certiticat de ace-
lora cari au fost de serviciul militar, mentionand boala
de care sunt In acesta din diferitele infectiuni
sifilitice s'ar putea evita.

Tot ordsenii, cari pe revizuirea dela
recrutare, mai au la dispozitiune numeroase dispensarii, con-
sultatiuni, etc.

Se vede importantä are acest certificat : omul
incepe se gândeascä la sdnätatea lui s'a
bine, se poate

In ceeace tuberculoza, acest certificat de
este introdus acum in unele Statele-Unite Germania,
unde sub o mai putin numai pentru consultatiu-
nile date tinerilor cari vor se se elibereazd

certificatul, ca obligatoriu sohcite ofiterul
civile.

Ofiterul civile pe candidatii la nu-
mai sunt sänkosi. Or, cum Germania sperjurul se pe-
depseste inchisoarea, nimeni acolo nu se
declaratiuni false.

In caz, omul constient este bolnav, nu va
un certificat de de

Deci pentru chestiunea contra contra
sifilisului congenital, trebue certificatul de sánátate

Un mare numár de copii se nasc din párinti
deci acest certificat este util pentru persoanele care
de tuberculozá, cdsátoria pentru persoana de
tuberculozá prezintä pericol mult mai mare deck pericolul

sifilitice.
un caz, sotul tuberculos contaminat sotia,

iar copilul a murit de meningitä tuberculozd.
cazuri, mai multi tineri tuberculosi,

se tinere sdnátoase, le-au transmis microbul ; mama totusi
s'a vindecat in urma ingrijirilor, pe tatäl s'au

de
Deci o de necesar certificatul de

tate, care ar stimula mai vindecarea apoi
r evita practica persoane tuberculoase.

In Germania, o este de o incu-
este sterilizatd. Credem este o atingere prea a

libertätii individuale.
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Noi, spiritul nostru latin, nu ne-am
deoarece constitue un atentat la libertatea individului. Se

poate, moravurile noastre, gdsim un adversar incomod,
de care, voind ne sterilizdm!"

afarä de aceasta, se ceeace s'a fäcut, ca expe-
rientä, cu economia dirijatd. S'ar putea ajunge la aceeasi
catastrofd sändtatea dirijatä, un mare amestec viata
indivizilor a familiei.

Nici secretul medical nu va fi violat, certificatul va
face doar mentiunea persoana de o care nu-i
permite se cdsätoreascd.

Se poate deci aplica inovatiunea certificatul de
foarte repede in ani se vor observa rezultatele ca

alte unde s'au inregistrat succese extraordinar de fru-
moase pentru sänätatea publicä.

care face ca mortalitatea copiilor fie
te mare este nelegitimitatea.
Copiii legitimi mor de 3 ori mai putin decât copiii nele-

gitimi, la orase in special. La sate copiii nelegitimi mor mai
putin marea majoritate, deoarece nu numai
sarcina mamei, si a rudelor, cari sunt mai ingdduitoare.

aci ar fi de fäcut o indreptare codul nostru civil.
Codul civil german, introdus 1901, prevede

col acela care este presupus tatäl copilului, fie
de fisc contribue numai cu o sumä de bani venitu-
rile trecute scriptele perceptiei, constituind o in favoa-
rea mamei, pentru cresterea copilului la

In aceastä chestiune, s'a posibilitatea
la noi a acelei dispozitiuni prin utilizarea articolului

care la despdgubiri pe care a provocat o
Totus, cazurile care aplicarea acel articol sunt

destul de delicate.
Când o f emeie a un copil nelegitim, pe cine

presupune ea este
presupune pe doi, pe iar Tribuna-

lul se sesizeazd irnediat, le termen,
secret& presedintele pune fiecdruia ce mai

au jurat pe sfânta cruce, la acea au avut
relatiuni femeia respectivd.

Fiecare trebue pe do-
vezi cât mai multe concludente, Tribunalul con-

pe presupusul sau pe amândoi statului
o in raport veniturile care se de

sc.

www.dacoromanica.ro



230

De aceste ale tribunalelor germane au fost
aplicate unor francezi, cari läsându-si copiii au fugit

crezând de plata acestor taxe. Tribunalul
german a trimis sentinta de condamnare fiscului francez, care
a trebuit astfel fiscului german sumele incasate.

Rezultatul urmáririi paternitätii a fost copiilor
naturali a cu 90%, numdrul copiilor nelegitimi redu-
cându-se la 10%, aceasta tot idealul cu morala de
cari sunt stápâniti Germanii. este vorba de o atingere"
materiald, o simt mai bine, se cu mai atentiune

se stäpânesc.
In caz, aceste mäsuri legislative, din codul civil ger-

man, sunt drepte dau efecte bune, cât au redus
proportie uriasá copiilor nelegitimi.

combaterea celorlalte care cade in sarcina
administratiei sanitare a

acestea se pot combate cu trebue trecute
lista bolilor infectioase declaratiune obligatorie.

s'ar face regulat inoculäri preventive, nu ar mai spori
epidemiile. Pe cale avem mijloace ne in
contra difteriei, variolei câtva contra pojarului.

In cazul tuberculozei, la noi in se fac vaccinäri
vaccinul Calmette ; peste 50.000 de copii au fost vaccinati cu
acest rnijloc, care este o suspensiune de bacili ai tuberculozei
bovine, atenuati, administrändu-se de timpuriu la copii, in 3
doze pe cale digestivd, la intervale de 2-3 zile. La vârsta de
un an, printr'o vaccinare, se máreste imunitatea pentru
mai mult timp.

De altfel vaccinul Calmette se rezistenta
copiilor contra altor boli, nu numai contra tuberculozei, dând
rezultate excelente reducând mult numärul copiilor morti.

de se mai pot lua rnäsuri
contra celorlalte ca turburdrile digestive, de acest
lucru trebue sä se tot serviciul sanitar, procurând
un lapte bun pentru

institutiune, particulard insä, a propus fabricatiunea
unui lapte pulverizat, uscat, care fi intrebuintat foarte
bine, ferit de alteratiunile produse de cäldurile verii.

In Franta Germania sunt institutiuni speciale, unde ma-
mele särace un lapte bun, sterilizat sau pasteurizat, cu
un pret redus, institutiuni ajutate de asistenta

Trebue se creeze la noi de institutiuni de
tentá de Stat, sau ajutorul particularilor, sau numai

cum la Bucuresti la sunt asezáminte pentru
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femei insarcinate, cum este in Bucuresti, Soc. Principe le
Mircea".

Nu sunt suficiente, o femeie naste, ca
fie sänätos copilul, emeia nu se debiliteze, trebue ca

de nastere cu o luna nastere acea
femeie sä nu nicio grea, ci nurnai munci usoare.
Trebue de sandtatea copilului chiar
de a ei. Acele femei cari singure, trebue sä fie
rajate. La noi s'a fäcut foarte putin in aceastä privintä.

In industrie, la noi, s'a legiferat chiar, patronul este
obligat salariul femeei, o de zile

de nastere una färä munceascd. Ce
este de fäcut femeile din atelierele marea
masä a femeilor dela cari de multe ori plin

muncesc ultima ?
Am femei bolnave pentrucä au fost transportate

cu pae, copilul bolnav, atins de infectiune
tetanicd. De multe ori copilul Acolo la trebuesc
luate másuri in sfaturile, cunostintele
dispozitiunile sanitare trebuesc aplicate strictete.

In ceeace priveste asistenta la nasteri a femeilor
care nu pot fie asistate de medic, este o problernä

foarte importantä, care rezolvarea.
La se pot trimete moase ; sunt ocolite,

mai moasele empirice.
Ar trebui moasele empirice fie constränse urmeze

o specialä, cum a procedat regretatul profesor
Manolescu, a luat moasele empirice, in care aveau
lemeile dela mai incredere le-a trimis la orase
la la noi, de obicei se repede,
nu-si ating tinta, jar empirice ignorante, mai
departe sfätuitoarele femeilor dela

La un consiliu de asistentd vorba de
infiintarea de aziluri pentru asistenta femeilor de
tere, am fost : Ce pärere aveti ? Cum s'ar putea
rezolva ?"

Am se poate da foarte bine ajutorul medical la
domiciliul femeei insärcinate, asigurändu-le moase cari le
viziteze pe fernei acasá le ajute tot timpul

asistentä era un aplicat Germania,
la clinicile de nasteri.

Acolo, o serie de medici tineri, cari se specializeazä in
se duc la toate femeile särace cari vin la spital asteaptä

le dau sfaturi asistentá la domiciliul
In Germania s'a perfectionat asistenta, trimitändu-se chiar
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infirmiere specialiste, cari se instaleazd la domiciliul femeei
nastere.

Aceasta este o adeväratä asistentd care din
ghiarele mortii multe

La noi se vine paliative, intentiuni bune, dar rezul-
tatele nu sunt tocmai de strälucite. La asistenta
femeilor insärcinate la nastere, s'ar putea face usor prin
inmultirea rurale a infirmierelor vizitatoare, puse
sub controlul medicului de circumscriptie Circumscrip-
tia sä fie astfel ca poatä vizitatá fiecare comunä

la zile odatá.
Eram la - acum câteva decenii, - când un distins

medic propus infiintarea unui azil pentru copii. Azilul a
fost pus sub conducerea unui comitet de doamne mai
putin de 15 zile, din 17 copii, 15 s'au dus. Era pus sub direc-
tiunea unui medic legist, ori specialitatea unui medic legist
cresterea copiilor, sunt chestiuni bine distincte.

Aci in Bucuresti, era un azil de copii, pus sub directiunea
unei directoare, unde erau internati vre-o 70 de copii când
a intrat epidemia de pojar, vre-o 3 luni, toti cei 70 de copii
s'au dus.

Azilurile conduse conditiuni de acestea, nu pot da rezul-
tate bune.

doctor Trufinescu, care a trecut teza acest subiect,
se interneazd anual azilul Institutului gregorian

câte 2-400 de copii, mortalitatea este intre 80-90%. A fost
odatá 98%, dintr'o statisticá
acum 10 ani, când din 100 de copii, au rämas numai
doi, astfel cä, de cele mai multe ori, conduse dau
rezultate detestabile.

In azilurile dau rezultate excelente,
nu au prea multi copii dau asistentá medicalá in
cea mai mare parte copiilor la domiciliu.

In ceeace priveste gemenii, este acolo o mortalitate des-
tul de mare. In general 2 gemeni, foarte rar ajung
la o inaintatd.

Cauzele gemenitätii sunt considerate ca datorite infectiu-
sifilitice. Iatä deci cum trebuesc privite lucrurile in fami-

cari copii gemeni, dar e o intâmplare fericitá ca

la noi femei cari au 3 copii gemeni,
dar, sau mor toti sau, au o rezistentä mai
Din amândoi gemenii, care apare pe lume mai are
rezistentá mai mare deck urmátorii.

- Aceste prelegeri s'au publicat, note stenografice in
revista S5n5tatea", Nr. pe Martie, Aprilie, Mai, lie 1936.
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COMEDIA VECHE CEA MODERNA

Prelegeri Vinute de d. Prof. St. C. in zilele de 17, 24 31

1936.

- Rezumat -
Impresiunile ce exercitä asupra reprezentatiuniie

teatrale, din cea mai sunt foarte puter-
nice. Suntem cuprinsi de o vie sufleteascd la repre-
zentarea unei tragedii cu poftä la vederea scenelor

de haz din o comedie, unde sub o glu-
se moravuri caractere luate din viata de

toate zilele.
Aristophan, Plaut sunt cei mai sträluciti expo-

nenti ai comediei la vechii greci romani la moderni,
când-o la cea perfectiune defec-
tele ridicolul, cu scopul de a biciui vitiile a censura

slabe ale
S'a spus cu drept lumea este un vast spital,

bolnavi, de boale morale care sunt
periculoase de acele fizice, pentru acestea

ating numai corpul, timp ce boalele morale - lucru
mult mai gray mai leac, - nimicesc
tele ; teatrul special comedia este serviciul sanitar, este
echipa de sacrificiu, a pe acesti bolnavi.

pentru ce anticitatea cum timpurile moderne
au considerat comedia ca o pentru a corecta
ravurile castigat ridendo mores.

Atât tragedia comedia la greci au originea
lui Dionysos, zeul national, nascut din Jupiter

din Semele, regelui Thebei ; de Junona sotia
a lui Jupiter, a de Titani din ordinul

acesteia lumea. Jupiter a poruncit ca
aceste fie adunate l'a recompus dându-i

permitându-i predice cultul.

www.dacoromanica.ro



234

Dionysos este conceptiunea vietii vegetale, se cult
iarna, când vegetatiunea piere primdvara când vegetatiu-
nea reinvie. Principala era Martie se
la Athena cu o un lux extraordinar, cu participarea
Statului cu un caracter pur religios.

Se procesiunea jurul orasului, se cânta dithy-
rambul de un cor de cincizeci de persoane, cuprinzând
rintele patimile zeului.

Din aceste care la deveneau licentioase
sgomotoase, a esit teatrul. De la Thespis la Aristophan

sunt numai diferite incercári de a a lua de
pe aproapele, patronate de Thalia, muza comediei a

idylei, care, cu veselia ei nebunatecd, incununatd cu
având o a distrat pe spectatori.

la veacului al cincilea de Christos,
Aristophan folosindu-se de libertatea nelimitatd sub guvernele
democratice ale Athenei, a reprezentat strAlucite capodopere
de comedii, având la satira personald pamfletul politic

necrutând nici moravurile, nici religia mai ales poltica ;
cetdtenii cei mai sus pusi prin renumele, puterea virtutea

se vedeau atacati in mod violent, numiti acuzati
Legea din 388 ay. Chr., pentru a pune acestei

bálári, a interzis atacurile contra persoanelor ; de atunci,
poetii comici au fost redusi caute a face cunoscut publicu-
lui pe personajul ridiculizat, prin zugrävirea rnoravurilor a
caracterului

ce s'au expus comediele Nourii, care este atacat
filosoful Socrat, Aharnienii unde se ridiculizeazd

omul politic Cleon generalul Lamachus, Lysistrata o
contra pretentiunilor de conducere ale femeilor, operele prin--
cipale ale lui Aristophan, cuprinzänd atacuri personale,
precum comedia Plutus a aceluiasi, ca exemplu de
care satira amdnuntele licentioase obscenitatea
limbagiului incetase, s'a examinat comedia la Romani
tându-se fazele prin care ea a trecut la Plaut.

Poporul roman, practic, agricultor rdzboinic, a avut
aptitudini pentru comedie, popoare-

neolatine humorul pornirea spre sarcasm : vioi, de
neastâmpdrat, ironic, exuberant posedând

un gust particular pentru genul demonstrativ al actiunii
pentru inceputuri comediei nationale
promiteau foarte mult, dar ivirea comediei grecesti prea de
timpuriu a oprit curentul popular in aceastá de or-
matie.

Atingerea cu Grecii din Sudul ltaliei din Sicilia a fost
Romanilor. Ei se imite moravurile grecesti,

le ca un complement al unei educatiuni com-
plete guste cornediile cu subiecte sträine : de aceia co-
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media s'a numit in greceascl,
reprezintatá prin Plaut Terentiu.

Plaut este in realitate un coomic national, nu
veste nurnai caractere grecesti, ci strecoara foarte des
ravuri curat romane de tipurile ridicole
cretul puterei al pieselor sale este vis comica
faptul el nu nici un moment teatru,

trebue de emotiunea sufleteascd
trebue corectezi. Limba cea este plebeiana.
ca o verde de pe un teren nu
si Poporul aplauda cu entusiasm comediile lui
Plaut, care au fost traduse imitate toate timpurile
toate popoarele, de Régnard, Shakespeare, Ariosto,
Beaumarchais

prof esor tefan analizeaza din capodoperile lui
Piaut : Aulularia, Miles gloriosus Amphitruo scoate
relief neintrecutele calitati.

La moderni, are marea glorie de a fi fost poetul
comic al omenirei El a observat a ridicolul

vitiile le-a niste creatiuni neperitoare, ade-
cu o de distincta, poti le recu-

nosti din o sau o ; personagii reale luate parte
vecinic ca tipuri nernuritoare.

Lumea pe ca expresiu-
nea cea mai a genului comic, calea de la
farsa cea mai hazlie la comedia cu o

imitatori cum precursori. A obser-
vat minunat natura, a zugravit-o cu o deosebitä originalitate,
cu natural bun simt, presurând peste tot verva forta

cum nu s'a mai Mai toate personagiile au
devenit universale, au avut o :

Harpagon, Tartufe, Sganarelle, Philiminte, Alceste, Celimene,
Orgon Scapin altele. Limba trebue fie recu-
noscdtoare, de bogata contributiune ce a primit de la Moliere,
cu atâtea versuri, expresiuni, din care mai multe
sunt vremea adevarate proverbe.

Dintre cele treizeci de comedii ale lui au fost
analizate Les precieuses ridicules, Les Fourberies de Scapin

Le Malade imaginaire, la reprezentarea acest mare
geniu al Franciei, mai mare poet din Secolul lui Ludovic
al XIV-lea, fu coprins pe de o convulsiune puternicd

muri aceiasi noapte de 17 Februarie 1673, in etate
mai de 51 de ani, chinuit de valurile de ale
precum de amáraciunele din viata sa conjugald.

Criticul Sainte-Beuve zicea om
este un cititor mai mult al lui ; englezul Gar-

rick vorbind cu admiratie de marele comic francez, spune
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nu este francez, cum nu este german sau
englez, cä bunul Dumnezeu vroind sä ere oamenilor plä-
cerea comediei perfecte a creat zi pe i-a
dat drumul in la Putea ori ce
continent ori in ce Intâmplarea a fäcut sä cadá pe
solul Franciei ; dar el apartine lumei
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STIINTA OAMENII DE

Prelegeri tinute de d-1 Dim. Pompeiu zilele de 22
1936.

- Rezumat -
In aceste prelegeri autorul a desvolte ur-

mätoarele idei
1. In privinta anume ce se face la noi

: Institutele superioare de (Uni-
versitdti, technice superioare, etc.), se tin izolate de rna-
rele public, tocmai Statul ne mai putänd veni,
destul, ajutorul superior - initiativa

ar fi de bine venitä.
E momentul, dar, ca institutele de

contact cu marele public,
la lucrdrile ce se fac in Laboratorii, Spitale, Biblioteci, Semi-

etc.
Ceia ce Statul nu mai poate face, o acesta din ce
ce mai - va veni de la initiativa pen-

tru a salva, la noi cultivarea Stiintei, ca cercetare de
superior.

2. In privinta oamenilor de : A fost un timp
delungat chiar), tineri, perfect pregätiti

meniti ne dea aci tar* ca adevdrati oameni
de : o atmosferd o activitate serioasá
acesti tineri sositi de la studii, au apucat alte

spre a fi folositori viata a (vorba frantu-
: aller au plus pressé"). de mari chi-
am avut mari organizatori de energii

nationale ; in de mari matematicieni am avut mari refor-
pentru ridicarea a tdránimii, prin
bánci populare, etc.

Foarte bine perfect legitimat, pentru timpul ce a fost :
oameni superiori putini nevoi de satisfdcut multe unele

urgente ca altele.
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De aceia oamenii superiori, pregátire din
se gräbeau alerge acolo unde li se pärea e nevoia

mai strigátoare - nu pe calea ce le-o indica studiile
speciale.

Dar astázi ?
Imprejurdrile par a nu mai fi : avem pentru

felurile de treburi Stat, oarneni destui !

Putem cere ca omul de (cel putin cel ce se pre-
tinde atare) fie un suflet consacrat cercetárii

o asemenea consacrare o renuntare
de la activitäti mai strälucitoare, mai aträgätoare - e prea

!

Dar, renuntare, nu adevärat de
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PROBLEME DE ACUSTICA

Prelegeri de d. C. in zilele de 26 Februarie,
4 11 Martie 1936

- Rezumat -
In aceste prelegeri s'au examinat : I Acustica de

onferinte spectacole ; II Electroacustica ; III Ultrasunetele.

Acustica fenomenul de rásunet
e un rezultat al reflexiunei undelor sonore pe diversele

prafete ale De pe spatiului a päreti-
durata rásunetului este diferitd. Acustieä au

de conferinte sau de un räsunet scurt pentru el
se adaogä la voce sau o Un räsunet lung

vocea sau muzica fäcându-le neintelese. Se zice in
cest caz sala are o rea. Bisericile, cu páretii
netezi, au o rea. Rásunetul aci este lung de aceia in
astfel de se potriveste tonul rar, solemn, de

pauzele mai lungi cuvinte vor-
birii.

Durata rásunetului de márimea spatiului de
terialul páretilor sau de conformatia suprafetelor.

Undele sonore cázând pe o suprafatä, o parte din energia
este absorbitá restul in undele reflectate.

ce rámâne in unda reflectatá din energia incidentá
când suprafata este :

apei sau un perete neted de 95 la sutá
páretele de lemn väpsit 90
päretele neted dar ornamente relief 64
päretele format din draperii de 20
páretele format din o margine de pádure 17

dar un pärete neted de piatrá reflexiure
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absoarbe si rämâne din energie. a doua
a reflexiune mai rämâne

etc. sunetul trebue sä fie reflectat de
rate ori se stinge Pe un perete format din draperie de

numai se din energia undei I-a
oara, iar a doua din nou se absoarbe mai rämâne
numai 4" din energia a undei practic la a 2-a
flexiune nu mai rämâne aproape nimic räsunetul este scurt.
Astfel prin conformatia päretilor putem sa potrivim rasunetul
salei. La acestea se mai adaogä : sala este pliná sau nu
cu auditoriu. Deasemenea constitutia are influentä
asupra timbrului : substantele poroase absorb tonurile
asa sunetele sunt redate cu un timbru sumbru, pe când
päretii absorb mai mult tonurile joase timbrul
sunetului devine deschis, sgomotele pasilor, ale hârtiei
totolite, se aud mai bine.

Uneori se cere imbräcarea in lemn a päretilor, a tavanu-
lui, construirea de galerii pentru lemnul inträ in

sunetele le
De asemenea trebue consideratä directia care se

dreaptá vocea vorbitorului faptul cä
sunetului nu se depärtdrei propor-
tional distanta.

Apoi, la o salá de trebue se in seamá
rnärul executantilor care trebue potrivit ca umple,
netele spatiul acelei säli fel auditorul, asezat

mai depärtat asculte, finete a ins-
trumentelor din orchesträ. Fiecare instrument muzical are o

superioarä de intensitate a sunetului produs de el. Adi-
instrument i se atribue un de de

rie. Potrivit unei formule, se calculeazd de
cari pot umplea o de anurnite dirnensiuni. In acest numár
de trebue socotite si numärul instrumentelor
zicale cari vor constitui orchestra.

Astfel unei de 10 m. lungime, 7 m. 5 m.
deci cu continut de 350 trebue i se atribue

16 de umplere iatá o combinatie care ar corespunde :
un pian (8 unitati), un violoncel (4), o violiná (2) si o

oliná (2).

Electroacustica. Cuprind mijloacele electrice de a produce
sunete muzicale.

Mentionäm :

1) Microfonul. El transformä oscilatiile sonore curente
electrici. Curentii se pot prin lämpile triod (sau

trei electrozi, Raren sender) montate ca amplificatoare.
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Microfonul este de mai multe feluri, dar care ar fi cons-
tructia lui trebue redea timbrul sunetelor muzicale

reproducd frecventa de la 100-10.000 Hertz de sen-
sibilitate. el s'au descris : a) microfonul cu -
cu pulbere de cárbune de diverse márimj - capabil de a
bra pentru tot felul de sunete. b) Microfonul electro-magne-
tic, electrodinamic d) cu condensator.

2) Difuzorii sau emitatorii, cari transformd curentii elec-
trici in sunete muzicale.

S'au analizat : telefonul, difuzorul electromagnetic, elec-
trodinamic, cu condensator.

3) Pástrarea sau inmagazinarea sunetului : film
nor, fire de otele...

S'au descris mijloacele de a produce
prin cu tre electrozi (lampa triod), -
oscilant, - prin supraunerea a unde
bite cari bátái prin descárcdri
tuburile Geisler, prin celula fotoelectrice,
magneto electrice prin mijloace mecano-

Aceste pot fi apoi transformate
instrumentele electrice de

dar instrumentul sine nu produce sunete, ci
rneti electrici oscilatiile electrice apoi,
printr'un defuzor sau telefon, devine sunete.

muzicantul se de o mai mare libertate in
pozitie executie de cu instrumentele pur muzicale.

La instrument muzical electric se deosebesc :
a) mecanismul care produce oscilatiile electrice prin

rea muzicantului ;
b) un dispozitiv de amplificare regularea intensitdtei ;
c) pentru creiarea timbrului ;
d) difuzorul, care tranformd energia electricá unde

nore
La aceste diverse dispozitive se mai adaog isvoarele de

electricitate feluritele ustensile pentru curent. De aceia
construirea instrumentelor muzicale electrice este foarte corn-

dar schimb foloasele unor domenii mult
mai intensitate timbru.

Ele vor forma atunci vor fi puse la
punct, mari de realizdri.

S'au deschis din ele :
Neopianul Bechstein, Electrocord, Klaviatur-Sferofon Ma-

ger. Orga Givelét 76 registre.
Aparatul Theremin,
Helleretonul Herberger Lertes
Serperpianul Spielmann

oscilatii electrice :
circuit

de lungimii deose-
tuburi identice

- prim mijloacele
electrice.
in sunete muzicale
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Magneton-ul Lenk Stelzhammer
Instrumente de coarde Celo
Kantafonul Brandt etc.

III

Introducänd un piezoelectric in circuitul oscilant al
triod serie sau paralel se pot produce oscilatii mai

numeroase decât la sunet.
Astfel un cuart de 2,9 mm. grosime poate produce unde

de lungime 300 de o de un rnilion
deci cu mult mai mare decât cele sonore care sunt cuprinse

16-25.000 oscilatii pe
Aceste unde ultrasonore produc efecte curioase asupra

materiei :

accelereazâ reactiunile chirnice ;
Impresioaneazd plácile fotografice ;
Scoboarä punctul de fierbere al ;

Stabilizeazd starilemetaslabile ;
Schimbá structura cristalelor ;

care nu se amestecá in conditiuni
normale, formând excelente mijloace de prepararea coloizilor ;

pulverizarea mai putin de 100 de infuzorii
unele specii de microbi, sterilizeaza lichidele, färä a
ge toxinele, anticorpii, virusul filtrant vitaminele.

www.dacoromanica.ro



7.

STABILIREA IDENTITATII PERSOANELOR

Particularitati individuale de Rolul
simturilor

Prelegere de d. Dr. N. Minovici in ziva de
3 Martie 1936.

Aceste particularitäti mai lesne controlului nostru
din cauza usurintei care persoanele la care voim le
constatdm ne Printre aceste particularitdti
avem, de exemplu, a constata o functionare a sim-
turilor speciale ca vederea sau auzul, rnirosul, tactul, vorbi-
rea, gustul, constatarea fortei rnusculare, precum de aseme-

studiul caracterelor pe cari le stangacii, etc.
In privinta celor 2 dela un examen asupra orga-

nelor mai ales supunerea individului la niste experiente
ceea ce priveste vederea auzirea de la distante mari sau
vice-versa, ar putea ne atunci individul nu
cautá ne eroare.

Pentru forta musculard, dinamometrului poate
ne dea in multe o idee a fortei pe care o are

individul. In cazul acesta fie cä individul e de
sau nu, rezultatul dinamometric va putea fi interpretat
tr'un sens sau altul cum va- crede medicul. Astfel
tr'un caz de asasinare prin strangulare exa-

dinamometrul forta musculard a criminalului, am
cáci pe la noi la jeandarmul

dinamometrul 104 120 kgr. la criminal care
era rnult mai voinic noi, nu de 4-5 kgr.

acest caz am avut a face un individ care a
ne eroare, altele din contra putem

stata ca bune afirmatiunile unor persoane pe care le credem
la de rea Astfel proces in care o

fusese lovitura pe capul unei
alte persoane nu a fost pumnul ci boxul, punandu-i-se
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cererea sa, un craniu, a fost cu o sin-
2 degete.

De asemenea care o femee,
ce ucis bärbatul, 1-a dus de ascuns pivnitä, dând
de nu ar fi putut duck cu alte
vinte era bänuitä ar fi avut complici. Punând-o sä-1
de jos trasnporte, ferneea oarecare ezitare, reusi.

Bine cazurile acestea trebue tinem socoteald
de starea de surescitare a criminalului momentul
rei crimei.

In priveste caracterele stangacilor, ele au o mare
portantá in oarecari de loviri räniri.
soanelor ce particularitate este destul
mare ; ceeace e mai greu e numärul ambi-dextrilor, care
e mai mare, vine de uneori problemä.
Dintre acestia din sunt unii care se servesc de prefe-

de un brat pentru lucrárile grele de brat
tru actele comunei vietii. Examenul comparativ al fortei
musculare a ambelor brate prin ajutorul dinamometrului nu
are valoare când bänuitul nu pe expert.
Pe cadavru, stângaciul, din lipsa unei cauze patologice, nu se
va putea distinge de dreptaciu ; interesante
fácute pentru rezolvarea acestei probleme prin másurarea
cântdrirea comparativä a unor organe ale jumätätei corpului,
ca : creer sau membre, nu au dat nicio concluziune care
poatá fi utilizatd actualmente medicina

Corpul omului se compune din 2 jumátáti, una dreapta
alta stânga, simetrice, dispuse pe planul median. Omul

drept stâng par la simetrici, dar studiul
tomic, patologic, fiziologic medico-legal, aratá din contrá

disimetria ce ele. Din timpurile cele mai
vechi dreapta stânga au fost opuse ; la toate popoarele,
dreapta a fost partea cea mai cea rea, mâna

are o mai mare functiune deck Oasele din
dreapta sunt mai mari mai grele ca cele din Nici
musculatura, nici circulalia, nici sistemul osos nu sunt sime-
trice la dreapta la stânga; acest lucru vine din desvoltarea

a sistemului nervos jumdtatea cea
stângä a organismului omenesc. Disimetria functionald a
ganelor locomotiunii va produce prin urmare locornotiunea

Astf el se fuga vanatului urmärit,
mersul rond, revenirea de unde a plecat a
orbi, a omului orb sau legat la ochi, mersul timpul cetei,
a zdpezii, viforului, etc. In mare ramezi rond acest
mers se face tot In rezumat, 98% omul este
dreptaciu.

Tot aci trebue a avea in vedere semne intelectuale
morale. sufletul individ, tot de bine ca
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pe figura lui, ceva particular care distinge de ceilalti.
a atras de mult atentiunea asupra utilitätii acestor

sernne : Coloarea sufletului, impresiunile ce a primit
din educatiune, sunt poate acelea cari dispar mai putin ele
sunt acelea cari, la ocaziune, pot facä a se distinge un
de un altul".

Inteadevdr, educatiunea caractere cari
cari nu se imiteazd. Timpul insä, nenoro-

cirile, aceasté situatiune morala.
stare patologicd ca dementa, la inceput, poate de asemenea

ca vitiul succeada Desvoltarea intelec-
o instructie dela care rámán urme, cunoaste-

rea unei limbi pot procura date asupra ; aceste
semne sunt in raport cu etatea dau mésura unei culturi
telectuale care caracterizeazä o persoanä.

Diminuarea memoriei relativä la cuvinte, apoi la
poate meargä la uitarea personalitátii, chiar a
lui, a dorniciliului, a situatiunii actuale, cum a tuturor
tecedentelor ; o turburare persistentá poate din con-
trá caracterizeze o persoand.

Sunetul vocii, national, modul de a pronunta
oarecari cuvinte, bâlbâeala sau alte defecte de pronuncia-
tiune, indicii, de o simulatie
de alteratiunile vocii ale vorbirii prin progresele

Chestiunea identitätii vocii s'a pus cu ocaziunea furturi-
prin telefon.

Scrierea este asemenea un caracter care poate dea oare-
cari date asupra unei persoane aceasta se con-
statá zilnic in falsificdrile iscäliturilor scrierilor.

Nu trebue a judeca oamenii numai o pri-
vire ; mai este in in interiorul lui un suflet o
pe care trebue o a zis Brujer.

o femee place ochilor, una inteligentd
inimii. Cea dintâi e treatoare, cea de a doua

e persistentd.
cum ne distingem prin tot astfel ne distin-

gem prin : unul e altul e bun, politicos, viclean,
räutácios, etc.

pe scurt alte fiziologice rezumate
aldturatul tablou de cari trebue a tine seama stabili-

rea identitátii persoanelor.
Mersul : poate fi cu pasi usor sältat, paralitic,

de sau de stângul, seama de
mai ales la cersetori care au tot interesul, unii din

ei, de a se preface.
Gesturi : din degete, din din cap, stângaci, etc.

Ticuri : din sprincene, clipeste din nas,
roade unghiile, trage tabac, etc.
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Vederea, privirea : se dreptul sau stân-
sau arnândoi, privirea furioasd, miop,

clipeste din ochi, ochelari. A se tine socoteala de cei
care simuleazd orbirea (cersetorii). Vederea unor colori la
unele persoane le face cad jos.

Simtul directiunii al obstacolelor : S'a remarcat
orbii ajung a se dirija foarte usor, nu se lovese de

pozitia mobilelor mari, astfel pot
se misce Plecând dela aceste fapte instruit
prin propria lui oculistul Javol, devenind orb, a
desvoltat o teorie a simtului directiei al obstacolelor. Omul
va poseda un al 6-lea simt, la cei ce
dar capabil a se desvolta la orbi.

Auzul : multi fac pe surzii, cersetori, simulatori.
Vorbirea : repede, peltic, pe pronuntä pe S

ca Z S ca ; vorbirea
diferite regiuni Altii fac pe mutii.

Tactul : acest e foarte desvoltat la orbi, ceeace
face a fi cei mai buni maseuri, la ei se mai
directiei sau al obstacolelor. Cu ajutorul acestui simt, ei se

foarte usor, a se lovi de
Gustul : Din acest punct de vedere substantele se impart

in amare (baza limbei), acide limbei), skate, dulci,
sensatiunile olfactive (carne afumatä),

chetul vinului ; acru, astringent.
Alterarea gustului, din cauza salivei, a acoperirii

limbii substante in boli f ebrile, guturaiu, in
de stomac, gust acid, in cele ale ficatului, amar, dulce in
diabet.

Mirosul : Unii au mirosul urât din urechi, nas,
etc. Perceperea acestui miros e de desvoltatd la
persoane le vine au lesinuri. Din

usile, le jos ca nu intre mirosul de
tutun care vine din jul de jos. Am avut cazuri de cereri
de din cauza mirosului din buric, nas, urechi. Unei
doamne venea ori de ori cineva aducea
vre-un crin, sau tuberozá. Intr'o rniresei i-a venit

a din cauza mirosului tuberozei din buchetul na-
sei. La unele persoane le iese urticaria din cauza mirosului
de usturoi, etc.
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8.

PROTECTIA CLASEI MUNCITOARE

Prelegeri tinute de d-1 Dr. C. Poenaru-Cdplescu in zilele de
6, 13, 20, 27 Martie 1936.

- Rezumat -
I. - Aerul confinat

Conditiunile cari se exercitä munca sunt defectoase
prin urmare nocive. Din morbiditatea este
mare. luate de Higiena industriald comercialä nu
au fost aplicate la noi cu mod constiincios.
Astfel constatám elementul primordial care :

Aerul, lipseste. Când intri in fabrici ateliere, de multe
ori te isbeste un miros greu de aer confinat, inbâcsit, infect,
care te

acest aer alterat, muncitorul 8 sau 10
pâná la 12 ore, dacá nu mai mult.

Or un are nevoie de 1000 litri cubi de
aer pe orá. cu un cubagiu calculat, aerul
devine confinat ore din cauza gazelor substante-

toxice ce ernaná din corpurile umane.
De aci necesitatea permanente, iar

nu intermitentá.
Ferestrele atelierelor nu se pot in cele mai multe

cazuri, ele construite, asezate, jos, astfel se
prooduce curent asupra lucrátorului transpirat. Nu
sunt ferestre sistematice, rationale, sus, lângá tavan,
cari se automat usor, de sus in jos, oblic,
aerul sá intre a produce curent. In atelierele cu ventila-
toare mecanice electrice, acestea sunt totul insuficiente de
cele mai multe ori nu functioneazd. In intreprinderi mai mari
sau mai multe etaje ateliere, curentului electric e
prea mare de aceea aparatele electrice nu functioneazä.
Se uneori tocmai unde este electricá.
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proprie, acolo nu sunt aparate ventilatoare, ori sunt insufi-
ciente.

In intreprinderile insalubre, greu mirositoare in acelea
unde se praduc pulberi nocive, ca mine, cariere, in

croitorii etc., n'am gasit nici o ventilatia
suficientä necesard. De aci boalele pulmonare :
zele : silicoze, sideroze, antracoze, tabacoze, asbestoze,
chite cronice, etc. $ apoi tuberculoza cu toate consecintele ei
dezastroase.

sunt convins cä aerul confinat care contine acid car-
bonic, gaze deletare pulberi, face ca oboseala muncitorului

fie datoritä mai mult intoxicatiunii din aer confinat, de
cât muncei propriu zise. Trebuesc instruiti patronii, trebue

clasa muncitoare, care, general fuge de aer,
pete chiar ferestrele cu hârtie, deschidere, ca

nu
Pentru a-i convinge de importanta aerului, le spun :

poate nu câteva zile, poate nu bea
va zile nu are nimic. Dar astupám gura nasul
timp de minute, ca nu intre aerul omul
moare. Dar viitor trebuesc modificate constructiunile ere-
strelor pentru ca putem realiza o ventilare permanentä,

atât de

II. Politica a apei clasa muncitoare.

Apa potabilá. o din cele mai importante
pentru de descoperirile genialului
Pasteur, lumea bea apá din din lacuri din puturi
mitive. Epidemiile de de disenterie de gastro

la copii, erau in Nu se apele
tine microbii boalelor. Azi nu mai bem din Dâmbovitä,

nu mai beau din Tamisa, Francezii din Sena,
nezii din mai departe. Apa este zilnic contro-
latä laboratoarele comunale, pentru a se constata fie-
care sector, dacá nu a fost contaminatá prin spargerea
ductelor subterane. La apa este deseori contaminatá din
cauza puturilor defectoase, prin ignoranta primarilor. Sunt

multe puturi cu ghizduri jurul báltoace
care se arnestecá urina bálegarul vitelor, aduse la
Dacä te uiti prin gura putului vezi cum aceste liquide imunde,
se scurg printre ghizduri. Cum nu fie boale gastro
intestinale mortalitate infantild, copiii beau astf el de

? De multe ori pásári, curci, stau pe marginea putului
cu coada ináuntru, iatä deci sursele de contaminarea apei, la

Pentru prima la noi, doctorul Costinescu, unul din-
tre cei mai iubiti medici, Ministrul a
chemat pe Prefecti le-a atras atentiunea asupra pericolului
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cauzat de din In directiune
avem multe de facut mir medicii primari de
judete, de circumscriptii, inspectorii consiliile de

care functioneazä pretutindeni, dar mai ales su-
perior, nu a observat care persistd, chiar acolo unde
puturile ghizduri au fost inlocuite cu puturi de beton
a rmat.

pe care-I semnalez, nustiu pentru a oara.
autoritätilor superioare. Puturile dealungul soselelor nu sunt
acoperite, vara circulatia automobilelor un
praf enorm, care cade in puturi contamineaza apa. In afara
de aceasta, o contaminare rnasivä e zilnic de
care caii, care pot avea morvä vitele, din
putului. Aceastá e pusä sau läsata foarte adesea jos
pe in noroi, sau praf. Când din nou apa, un
alt cärutas, fundul murdare, e spälat in apa
prin repetate imprimate gäletei, ca sa

apd.
Toti muncitorii beau din aceste puturi, pot fi

dar contaminati. Mai sunt necontrolate dela
din apropierea latrinelor, care contamineazd apele potabile,
fapt cunoscut. Trebuie intervenit energic, ca ori ce

la când iese din sat. Jandarmii aresteze
pe toti care pe gäleti. Primarii
comunelor cheme pe le explice nenorocirea ce
poate aduce oamenilor, cailor din gäleata putului.
Muncitorii izolati, care la poduri, la ferate, la
sosele etc., trebuie de controlatd. Sä fie
terzis a bea din aceiasi Apa la ca la
trebuie abunde in fabrici, ateliere locuinte. Lavabouri
numeroase prosoape curate, bái, dusuri, nu
lipseascd din nici-o aglomerare. Higiena individualä, corpo-

este de-o capitald, pentru ori cine, dar
deosebire pentru muncitori. Acestia manipuleazd materiale
substante toxice, grásimi, uleiuri, masini

de praf, pielea corpului pärul ca-
pului sunt de multe ori imbâcsite. In majoritatea cazurilor,
lucrátorii aproape negre, din cauza muncii, nu se

pe mesei, la cele ne-
cesare. Nici dusurile nu existá de cât rar chiar atunci nu
functioneazá regulat. Apa orase e la e
departe de aci toate consecintele : corporald
boale.

III. Alimentarea

Alimentarea muncitorului este una din cele mai grele
probleme sociale de rezolvat, din cauza economice pre-
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care, ignorantei. La muncitorul are o alimentare uni-
insuficientá din punct de vedere fiziologic.

Danielopolu a arätat chiar pelagra e datoritá insuficientei
alimentare.

se credea numai porumbul, cules de
vreme, sau alterat, ar produce pelagra. Cred dar mámáliga,
fasolea ceapa, vor trebui cornplectate in viitor lapte,
unt, cartofi carne, prin ridicarea culturei la
a standardului de

La orase, viata e mai grea, istovitoare
din fabrici ateliere, cere o alirnentare mai
in cantitate suficientd.

In majoritatea intreprinderilor industriale, nu existá
de mâncare. Gäsim lucrAtoare in

unde alimentele sunt contaminate de praf de
murdare. Trebuie totul interzisä in ateliere, dar

deosebire acolo unde se manipuleazd substante toxice
unde se produce praf mult, praf e pretutindeni. Intre-
prinderile trebuie aibá cantine lavabouri numeroase.

ora de repaus, lucrätorul se duce face
2 drumuri vine mai obosit deck a plecat, in se odih-

Problema alcoolismului trebuie ocupe un de frunte
in cultura maselor muncitoresti. de a bea mai mult
deck un pahar de vin, la o duce la darul betiei, care
degradeazd pe face neapt pentru Alcoolicul
poate da la accidente : explozii de cu
aburi, la incendii etc. El nu mai e atent uitä pericolul ma-
sinelor Poate fi apucat de roti, de curele, mutilat,
sau sdrobit. lui devine greoaie, produsele de cali-
tate inferioard. Apoi la

Tot ce bea la copii, ajung
mai neagrá mizerie. Când sotul vine beat,

loveste, se de In fine e concediat nu mai
de lucru. Vinde ultimele din apoi ne-

mai având ce ajunge la : sau la
drumul mare. De la hotie la numai e un pas. Ca

nu fie prins ce a furat,
Dar alcoolismul duce la ficatul se umflä,

dropica, arterioscleroza - delirul nebunia.
Propaganda antialcoolied trebuie prin

brosuri, publicatiuni ziare, de ceaindrii, cantine
alcoolice.

Trebuie o lege privire la limitarea
debitelor, a orelor de functionare, impozite mari

pe bduturile spirtoare eftenirea berei, care a ajuns mai
deck vinul.

La legei asigurdrilor, trebuesc reintroduse ar-
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ticolele din legea veche, privire la alcoolismul accidente
boale, cari legea din 1933 au fost suprimate. Incä
alte articole contra alcoolismului trebuesc introduse,

sanctiuni severe.

IV. Lupta contra fumatului protectia minorilor.

Obiceiul de a fuma aduce numai consecinte rele pentru
muncitorului. Tutunul sau adus din America,

odatá descoperirea de Cristof Columb, s'a räspandit
ca ori ce Europa. Fumatul nu poate fi de nici
un Planta aceasta, care face parte din solanee, a fost
numitá Nicotiana Tabacum, dupá numele lui Nicot, ambasa-
dorul Frantei in Spania, care a trimes tutun reginei Ecaterina
de Medicis, pentru a o vindeca de de cap. Aceastä cele-

fumând, a obiceiul de a fuma
Europa. atunci se credea tutunul face bine. Azi se

e foarte vätámátor omului. Contine o puternicd
mitá Nicatin alte substante toxice.

Obiceiul de a fuma produce imflamatia mucoaselor : f
gite, iritá laringele : laringite, produce bronchite cronice,
fisem pulmonar, arteriosclerozä, angina de piept taba-
gic a lui Huchard moartea subitä.

Este o cheltuiald a da banii pe otravá. Mai
ales pentru salariul redus al muncitorului, a da banii pe tutun

e cea mai mare nenorocire. Dar chibritul
dau dese ori la cele mai grave accidente. Incendii in f
brici uzine, din cauza unui de nestins, .sau a
unui aprins locuri periculoase. Vapoare petrol,

sau s'au aprins au ars largul márii,
din cauza unui chibrit. Statul ar putea realiza venituri mai
mari din exploatarea peste, Brates, sau
mine, din gurile de cele 3-4 miliarde din tutun.

Protectia minorilor, fabrici ateliere, magazine de
consum, bodegi, etc. trebuie realizatä in viitor. Azi
gäsim bäieti de 12-15 ani, muncind dela 7 dimineata la
10-11 noaptea, câte 10 12 chiar 16 ore pe zi. In cofetárii
se munceste dela 8 dimineata, la 12 noaptea.

Ce mizerie socialá ! Alte ori minorii sunt supusi la munci
prea grele pentru etatea Dar trebuie supravegheatä hi-
giena fizicá moralá a minorilor. Unde dorm cum dorm ?
Apoi minorii vagabonzi, care vând ziva noaptea prin loca-

ce rost au, unde sunt cine sunt ?

In multe cazuri servitoare sau minore, de 16-17
ani, sunt seduse abandonate, apucând calea desfrâului, din
cauza unor patroni sau stäpâni, lipsiti de
al onoarei.
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9.

DISTRUGEREA PRIN ALCOOL

Prelegeri de d. dr. N. Minovici zilele de
9, 12 16 Martie 1936.

Mare le Gladstone a scris alcoolul face mai mari ravagii
de ciuma toate razboaiele reunite la un Este
acest al marelui de stat englez ceva adevärat,
tinem seama de raporturile, statisticile
dici, moralist, statisticiani, etc. Dar
tinem seama de aceste márturii ne-am in randurile
alcoolicilor, vom gási multi cari ne vor declara : acest

este chiar greu de vindecat.
facem socoteald pe o natune alcoolul pre-

parat din alimente de prima necesitate precum : struguri,
reale, fructe, etc., cari la prepararea alcoolului,
de ceeace o alienatii, criminalii, vietile oameni
prea de vreme sacrificate, cari toti sunt victime ale
mului, ajungem la o de miliarde, care mult
pe cele cheltuite marele räzboiu recent.

Un fapt este adevárat : alcoolul contribue la distrugerea
omenirii, sifilisul tuberculoza, alcoolismul
e prototipul marilor oträviri, cari, individul, se

din ce ce la familia lui, la natiune, contamineazd
lumea devenind un flagel universal. Un fapt
constatat greu de explicat este cum s'a fäcut ca omul
venteze substante otrávitoare cari exercite o actiune
asupra creerului, care introdusd stomac sub motiv

sau voluptate, producä grele
chiar moartea.

Nu se cunoaste nici un animal pe lume care mai fi
aceea ce a omul anume auto-intoxicare cere-

constientä. Ea este o proprietate ce apar-
speciei omenesti.

www.dacoromanica.ro



253

A o a umple o tutun, a bea un
a devenit pentru de intoxicati un act

banal. Dar spunându-le se lase de ele, e a face un gest tira-
; suprimarea e foarte dureroasd.
Printre otráviri, sunt unele pe cari le numim intelectuale

(cocaina, morfina). Poporul mai putin cultivat alege pe cele
mai putin intelectuale (vinul, tutunul, berea, Unele
bäuturi, ca vinul berea, cari se produc prin fermentare sunt
bäuturi naturale profani, cari spun natura ni le
distribue, e ceva aceste ce sunt con-
siderate ca opere spontane ale naturii prin urmare trebue
fie salutare, binefäcátoare. Insusi parlamentul francez entu-
ziasmat de cele ce credea poporul le-a numit higienice,
lucru ce s'a dovedit a fi absolut s'au luat

contra Vinul zis natural, cel mai natural din lume,
n'are de a face cu zeama de struguri (mustul), care singu-
rul are dreptul a se numi natural. In terrneni populari
ratural are cu totul alt cáci alcoolul ce nastere
din fermentarea zahdrului tot natural e ca otetul care iese
tot din el printr'o fermentatie. Nu vá recomanddm noi
beti must sau struguri ? V'am recomandat alcool ?
Greseala a venit de acolo s'a confundat prelungirea fermen-
tatiei mustului care este vinul, naturald, cu mustul

din must bei 2-3 litri nu ai
nu este acelasi lucru bei 2-3 litri alcool.

S'a zis alcoolul este un stimulent. Este gresit, stimularea
aceasta nu este de aparentá iluzorie.

intrebuintarea acestei psihice s'ar fi limitat
numai la persoane, nu ar fi constituit un pericol de
mare, dar : cu ea s'a mai mult
sau mai putin dar sigur, a cuprins colectivitatea. Intre-
buintarea care la era a devenit ea s'a
inrádácinat astfel, ea a devenit un flagel, o
sotind ca un parazit unele nationalitdti in civilizatia le-a
determinat decadenta disparitia. Ceva mai mult :

a devenit un de distrugere voluntarä.
Cazul Ungurilor cari au cerut de a avea voie

lase pe bea alcoolice, in mari ca
degenereze, este tipic.
Se ce au colonizatorii Americii de Nord, distru-

pieile rosii, ce au Francezii cu negrii din Africa,
ceeace a Suedia Laponia.

prin urmare alcoolul mai mult ca armá a ser-
vit la cucerirea distrugerea popoarelor.

Alcoolismul e cea mai monstruoasá infirmitate pe care
istoria omenirii a cunoscut-o vreodatd. dar vom aduna
la un toate dezastrele cauzate de räzboaie. ele nu se vor
putea apropia de uriasele hecatombe cari privilegiul
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secolului XX-lea. regiuni, latitudini, mediu,
se pretinde a avea virtuti diferite din cele mai contra-

dictorii, a-si face o reputatie de panaceu. Astf
pe cei de la nord pentru ce beau, ne spun

cu el contra frigului ; pe cei de la sud, ne
gratie lui se contra ; pe

la nord este excitant, la sud e deprimant, pe când la nord
produce la sud produce pe
acei dintre aceste zone pentru ce beau, virtutile
lui au luat toate formele inspirate de fantezie, de interes
etc.

Multi bolnavi suferind de leziuni organice de cari s'au
vindecat cu anumite medicamente alcoolizate, aceste
tratamente cu ardoare le si vindecare, astfel

la o trebuintd se substitue o trebuintd care
i-a la o manie, cum se mai cu la hipo-
condriaci. Aceste obiceiuri sunt un trist privilegiu al claselor
selectionate, inteligente cultivate, cu imaginatia sau
cu anormale.

mare categorie de intelectuali unei
armate pe care noi o numim a toxicomanilor cari
multi medici, farmacisti, oameni de litere, poeti, etc.
stitue un apanagiu al civilizatiunilor inaintate, prin care

strglucitoare s'au distrus.
Natiunile inaintate ei intoxicati : Baude-

laire, Musset, Pöe, Verlaine.
Asemenea rnarele a fost victima forme

derne de alcoolism, sub pretext de a-si uita suferintele.
Mi-e rusine de a da exemple din nostri oameni din

domeniul stiintific cât mai cu literati, pe cari i-am
pierdut, amintirea fiindu-ne prea aproape. Mormintele
au fost de curând ca putem uita.

deplângem pierderea acestor oameni mari, nu mai
putin deplângem ne intereseazg
care a cade prada alcoolismului. o la care

a devenit complice. El este marele exploatator,
este detingtorul si tripourilor. Bugetul

depinde de vitiul pierzând notiunea nu se
mai la pericolul national. Statul nu canalizeze
un care creste, el se la gândul de a suprima o

care 1-ar lipsi de atâtea venituri. Pare acum
a se ridica o o reactiune mondiald, a

se spre o Desi prohihitia pare
ochii un abuz. totusi gestul acestui popor fanatic a
un gest care admiratia noastrá. China la rândul ei a

opiul. Finlanda si Irlanda. lupte eroice. au obtinut
Suedia Norvegia, Danemarca de asemenea. Mai
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toate natiunile au de a lua vederea unei
prohibiri.

Alcoolismul te o care provine din intrebuintarea
unei alcool, cum stricnismul, fosforismul,
saturnismul e otrdvirea cu stricnind, fosfor sau cu plumb
prin urmare cum nu e o intrebuintare rezonabild de
plumb, stricnind sau fosfor, tot de asemenea nu trebue fie

cu alcool.
In ceeace priveste alcoolismul, nici un scriitor, fie pe tere-

nul stiintific, moral sau economic nu azi a-I numi o
social&

de aceasta, observându-se nu mai indi-
vidual, ci el atinge colectivitatea, descend enta,
actiunea sa se poate face foarte repede, scriitorii au sub
condeiul scris cuvântul degenerescentr, asupra

totii ne atrag luarea aminte.
Contra sifilisului s'a remediu azi, contra

acestui flagel pe care cunoastem cultivdm
singuri, noastre, nu putem reactiona ?

Avem o degenerescentd a germenului.
Marele Forel a atras atentiunea asupra tuturor factorilor

care de hereditate opresc direct desvoltarea
germenilor reproducgori sau distrugándu-i complet.

Otrdvirea gerrnenului prin alcool e prototipul degeneres-
centei germenului.

Ea este una din cauzele principale ale degenerescentei ere-
ditare a raselor omenesti, cari au continuat consume zilnic
bduturile alcoolice.

Leziuni grave ale organelor sexuale la alcoolici s'au sem-
nalat confirmat asupra animalelor. la cât la
femeie organele sexuale sunt reduse, mai ales secretia din
cauza alcoolului este aproape inexistentd.

Menstruatia de vreme. Femeia
neste mai de timpuriu ; degenerescenta testiculelor se face
foarte repede la alcoolici, ovarele de asemenea, astfel
nerarea glandelor de reproducere este confirmatá prin
datele anatorniei

Alcoolismul conceptional. germenul e atins
tatea sa de conceptie, puteti ce trebue
fie atunci când impregnare de alcool este la 2
alcoolici momentul zámislirii ; desigur vom avea o degene-
rare completá de la unul de la germen de reproducere.
La Cartaginezi o lege interzicea cdsátoritilor
de apa pe timpul zilelor consacrate indeplinirii indatoririlor
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conjugale, pentru a salva progenitura. Se de prelati
pártile betia era obisnuitä epocile de se
prescria abtinerea de la raporturi conjugale 3 zile
pentru a procrearea de idioti foarte numerosi printre
cei dintâi

Cei mai putin dintre cei sunt
de exemplu degeneratii, epilepticii, etc., gäsesc din
cauza alcoolului procreatorilor din timpul nuntii.

De aceia Debove zicea :Venus (Zeita iubirii) trebue pre-
zideze nunta, nu cu Bacus (zeul betiei).

Prin urmae alcoolismul nu e un basrn, ci este
efectul betiei in timpul conceptiei. Statisticele ne dovedesc
mare parte din idioti, epileptici debili au fost in
timpul culesului viilor, al carnavalului sau al anului nou.

Alcoolismul congenital. Am ce efect are alcoolul in
timpul conceptiei, ce ravagii poate
femeea in tot timpul este a bea. Aci
facem cu cazuri mai concrete. Alcoolul de

trece prin la copil un alcoolism congenital.
Copilul este scáldat continuu de un sânge alcoolizat
foarte greu contra acestei materne. E preferabil ca
femeia se abtie de la alcool. Exemple numeroase
ne dovedesc efectele dezastruoase ale alcoolului asupra sar-

alcoolizatä in ultimele 23 zile ale sarcinei 6
: 3 1 monstru 2 cari läsau de ca sänätate

De când omenirea, nici un secol nu a fost atât de
bogat degenerati ca cel al 20-lea ; mai cursul
secolului al 19-lea, de când acest flagel a luat proportii de

a Doctorul Daume a luat
observatie 10 familii de alcoolici 10 abstinente a

statat timp de 25 ani : pe grupa alcoolicilor a dat
la 57 copii, din cari 25 morti prematuri, 6 idioti, 5

opriti in desvoltare, 5 epileptici numai 10 normali ; grupa
a 2-a a avut 81,9% normali.

Aceasta constituie o grea a cari
sunt pline degenerati care din punct de vedere al educa-
tiei publice disciplinei impiedicá pe ceilalti, de aceea Statul
s'a nevoit Infiinteze aparte car asupra
bugetului i al comunei, ceva mai mult : sunt o
pentru familie din nu astfel aceste familii
cad sarcina asistentii.
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Nu ar fi suficient un volum sau o pentru a
raportul dintre nebunie alcoolism, cifrele statistice ne dove-

acestea, dar mai alcoolismul predispune
copiii la nebunie. lumea este de acord ca alcoolul e
recunoscut peste tot ca factor al tulburarilor mintale
azilurile pe alcoolici, care e o de mare chel-

de deficit pentru natiune.
Dupä statisticile doctorului Pollak, America de Nord

nebunilor au la 50% din cauza abstinentei.

Proverbul In vino este foarte aproape de realitate.
El face câte ca omul spue ; câte crime nu
s'au descoperit la ; câti criminali nu s'au trädat urma
betiei !

Alcoolul face ca organismul capete unele : tuber-
culoza, pneumonia, sifilisul altele.

Se pretinde alcoolul sporeste munca, lucru ce nu este
adevdrat. echipe de 20 lucrätori au fost supuse, in
America, urmätoarei ; uneia i s'a dat alcool bere,

celei de a 2-a echipe numai In primele 4 zile cei cari
au alcool au la lucru pe abstinenti, dela a
5-a la a 6-a zi, echipa alcoolicilor nu a putut se

de ceilalti.
Un exmplu mai frapant s'a constatat portul Constanti-

nopol : la descärcarea vapoarelor pachete de rnärfuri foarte
grele, se echipele numai de turci, a fost constatat

echipele formate din bulgari, români, sârbi, rusi, italieni,
etc., vara, in toiul cdldurilor celor mai mari, aceste echipe nu
pot rnunci decât 3-4 ore din cauza alcoolului, pe când echipele
de turci continuu 13-14 ore, deoarece coranul opreste
intrebuintarea alcoolului.

Alcoolul produce nebuni, criminali, epilepsia,
pe fiecare an mii de oarneni, face din o bestie

feroce, din femeie o din copil un degenerat,
atâtea mai gândim ocrotim, când amenintä

?
Se bea la noi, statisticile oficiale din 1927, de 16

liarde lei pe an, prin urmare mai de din bugetul statu-
lui care era acel an de 31 miliarde.

Ce de scoli, biserici, spitale, biblioteci, etc. s'ar face
acesti bani ! - Apoi unde nimem pagubele ce alcoo-

! - Tot ce zideste biserica,
cârciuma. Omul iese

: biserica dracului. vem o jumdtate cârciumi
abia 18.000 de si 32.000 de scoli, - cum putem

contra unui asa mare desfrâu ?
Alcoolul este him omenirea. pe

pe consumatori. Aduce la
17

www.dacoromanica.ro



veselie, pentru ca la facä scandal. Pretinde iarna
corpului nostru ceea ce nu este adevdrat, ar
fi asa, noi am umbla cu o sticlä de alcool buzunar, ca o
sobä ambulantd, de a purta palton, mänusi,

Se pretinde putere. Ce putere betivului, pe care
vedem jos nu se mai poate scula ?
Este pahar te adesea mai curând

ca in mare.
La Lucerna, cu ocazia särbätorilor de s'au

copiilor printre alte cadouri farfurii pe care s'au
toarele cuvinte : Cine iubeste alcoolul".

Alcoolul din punct de vedere medico-legal, este un genera-
tor de crime. El face din un antisocial atunci mare parte
din responsabilitate trebue celui ce distribue sau

a se distribui otrava. urmare, barei justitiei,
de criminali, e logic fabricantul care a

vândut-o statul care este otravd, permite a se pune
consumatie.
Este incontestabil salvarea sistematicä a miilor de bäu-

tori ar ridica nivelul publice dintr'un motiv
moral fizic. A vindeca pe alcoolici a suprima pe

este alcoolismul patul
tuberculosului.

De timp se constatd, cu bucurie, o
buintarea alcoolului in domeniul terapeuticei. Cu mult mai
putin ca in trecut, se face azi uz de alcool medicind. Anglia
a fost cea dintâi unde experientele in spitale au
arätat, gratie statisticelor, pe terenul medical,
chirurgical, cele mai bune rezultate sunt obtinute
concursul alcoolului. Este o pe care trebue sä o dea
cei abstinenti contra celor moderati, contra acelora cari
beau din când acestia sunt cei mai

nu sä toti alcoolicii, pe cei
pe cei moderati, atunci rnoderatii vor forma pepiniera

de unde se vor recruta alti noi alcoolici.
deplângem pe alcoolici, pe abstinenti

facem o virtute de a nu mai bea.

a omenirii nu se face scurt timp, transfor-
märile fundamentale necesitä un timp cu mult mai
lungat.

Nu e destul lurnea a recunoscut marea irnportantä a
luptei contra alcoolismului. Cum bine a zis Goethe : Nu e
destul a trebue a aplica ; nu este destul a voi, trebue a
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actiona". Secretul educatiuni este exemplul. A aräta
personal poti trái, munci fi fericit, alcool, e cel mai
bun din toate mijloacele de propaganda. Cea mai bunä
de a combate alcoolul, - cum zice d-rul Egger, Episcopul de
St. Gall, ca multi altii, - nu e deck abstinenta

A fi abstinent alcoolul nu are nicio putere
asupra ta, dar a fi apt de a scäpa cu scuza de cei
cari te bei.

A preveni e mai bine a vindeca.
Nu e ocupatie mai onorabild a te sacrifica pentru

altii. Instruind pe altii, vom face mai bine deck a-i interna in
aziluri sau penitenciare, ca sä le facem educatie.

Dacd sträbunii nu ar fi intrebuintat alcoolul, - zicea ame-
ricanul Jack London - era mult mai bine. Acuma a preveni
tinerimea, este lucrul mai important".

Dintr'un milion oameni, nu este unul care sä fi inceput a
bea singur. Toti au a bea societki räul
creste, mai mult antrenamentul
márul bäutorilor. Este, prin urmare, o de a

de alcool atmosfera
opere sunt intotdeauna demne de mari sfortäri.

Nu pierdeti din vedere scopul lucrati ! Totdeauna am
considerat abstinenta ca o de solidaritate Noi
vedem in lupta contra alcoolului o ; chiar
inceputul luptei a fost greu am avut sensatia suntem

desert, noi nu putem nu voim a pierde curajul,
e preferabil a lacrimi a recolta de
triumf, deck a astepta ca fie prea

paskilor s'a dat alcool au mult
mai de al celor nealcoolizate.

acei pe care mare parte din cucoane poartá
brate mansoane, nu sunt de efectul alcoolului asu-

pra sarcinei ckelelor.
Femeia alcoolicd care a dat nastere la un copil degenerat ;

devenind din nou la o abstinentá fortatá, a
dat nastere la copii rnult mai bine desvoltati ca acei

timpul alcoolizärii.
Alcoolismul prin aldptare. Sunt cunoscute efectele deplo-

rabile ale alcoolismului doicelor asupra celor noi La
Greci o lege oprea pe femeile de a bea vin.

E constatat alcoolul se prin lapte. Ori care ar fi
cantitatea de alcool 1/4 el apare in lapte. In
Normandia copiii erau crescuti biberonul dandu-li-se
laptele mamelor ce erau alcoolizate, mortalitatea a crescut
de la 8-14%.

In Budapesta copiii de mamele alcoolice erau mai
putin desvoltati deck ai abstinente. Un fapt
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curios alarmant, desi foarte instructiv, e nu numai alcoo-
asupra copilului prin intermediul laptelui toxic,

dar asupra secretiunii laptelui
apoi

Mamele pierd incetul cu facultatea de a
ceeace este mai aceastä facultate e ereditard, se trans-
mite.

Fete le cari nu beau alcool, dar au avut mama alcoolica,
de asernenea.

Nu sunt fete cari au devenit mame care vor
nu au lapte ? Cui atribuim acest fapt ?

Marele fiziologist Bunge din a notat 80% din femei
nu pot aläpta. Acelasi lucru se constatá Europa centrala.
Cercetgrile sale au ajuns la rezultatul unui heredo-alcoolism.

Desvoltarea de mare a alcoolismului in timpul modern
se de asemenea prin aceea cea mai mare parte din
copii sunt crescuti biberon. Acest lucru nu trebue sä-1 atri-
buim unei cauze morale sau unei släbiri a sentimentelor
tive ale mamei, unei dispozitiuni pur materiale a
capacitätii fizice a al.gptatului.

In Bavaria, tara berei, s'a constatat intrebuintarea aces-
tei bäuturi alcoolice produce o hipertrofie a mamelei,
care devine

Mortinatalitatea mortalitatea precoce. S'a constatat
alcoolice, femeile produc putini copii, % mai putini

ca normali, femeile fecunde cu alcoolici devin in-
fecunde invers.

Betia mamei e o conditiune defavorabilg des-
voltárii normale a copilului.

Copilul, ne mai suporta atmosfera de alcool ce-1
moare.

Femeia alcoolica, care a copii morti devine
se abtine dela alcool.
femeie alcoolicä, care a avut 22 sarcini, a : 5 avorturi,

17 sarcini au ajuns la termen din care numai 6 copii au
ceilalti au rnurit de 11 luni.

In rezumat femeile abstinente, mai multi vii au mai
putini morti avorturi, pe cele alcoolice au mai putine
nasteri vii, mai multi morti avorturi.

Teratologia. de rnortalitatea precoce
tea care sunt numai anomalii, trebue sä cazuri
meroase de rnonstruozitati a literaturä

In America 50% din idioti sunt din alcoolici. Se
cazul unui cu 7 idioti.

La noi nu s'a pus cod sterilizarea, zis legiui-
torul o care nu are printre oamenii ei nebuni, moare
de prea desteptgciune !

www.dacoromanica.ro



261

160 asezate aparat de pui, pus sub influenta
aporilor de alcool ce se degajau dinteun alambic din apro-

piere a dat nastere, 21 zile, la 78 pui, din cari 40 au murit
primele zile, 25 au fost monstri, nu au decât 13 ;

prin urmare efectul alcoolului a fost de puternic
160 ouä, au pierit 147.
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SCULPTURA, PICTURA GRAVURA

Prelegeri de d-1 Const. Prodan de 7, 14 28
Martie 1936.

Scuiptura

Am fost de Universitatea Ateneului vor-
besc despre Arta numele cäreia am fost admis

Societätei ei. program am anuntat 3 lectiuni.
Ele fac parte dintr'un ciclu de 9 in cari voi pro-
pune a trata artä româneascd, atât cea

cea decorativd.
Anul acesta voi vorbi numai de cea :

tura, Pictura, Gravura, ca la anul viitor tratez
arta decorativá româneascd : Urbanismul, arhitectura artele
industriale.

am intervertit ordinea prin program, tra-
tând despre sculpturd este mai mult pentru a intra in
ordinea a ierarhiei artelor expresive apoi,
sculptura româneascd, mai ca
timpul necesar de a face o introducere la aceste

introducere va purta asupra rostului artelor
a clasificatiunei artelor.

Ori-ce societate este dintr'o grupare de oameni,
cari stau in raporturi de interdependentä pentru a-si satisface
nevoile Cum omul este fácut din trup suflet, aceste ne-
voi sunt fizice intelectuale. De aceea ori-ce societate trebue

necesare pentru satisfacerea acestor ne-
voi. Agricultura Industria dau cele necesare pentru trebuin-
tele fizice. $ Arta pentru cele intelectuale.

are de scop descoperirea adevárului. Arta
Frumosul. adevärul ca frumosul au un caracter comun :
acela de a reda realitatea. Adevärul este conformitatea dintre
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intelectualitate realitate - oglindirea a
tätei in suflet. In frumos, acest raport realitate inte-
lectualitate nu este adequat, ci intervine in el un element
sufletesc : temperamentul artistului, care acest ra-
port o ordine de ritm de simetrie.

ca frumosul, pentru a reprezinta o utilitate
trebue nu in sufletul, care le concepe,

ci trebue se exprime afara sufletului, prin modurile de
expresiune, pe cari le are omul la expresiune in
timp in : lirnbagiul vorbit grafismul. Arta
este : o scriiturd de forme.

Pentru special aceste rnoduri de expresiuni
dau cele categorii de : artele ritmice : Poezia, Muzi-
ca, Drama artele plastice : Gravura, Pictura, Sculptura.

Primele sunt mai aproape de suflet, cer partici-
parea a producdtorului : Poezia cere rostirea autorului,
Muzica : glasul ; drama fiinta actorului,
cari timp opera o

Secundele, se in spatiu, nu au nevoe de
prezenta producátorului : desenul gravura o

dimensiune o linie pe o (arta
alb negru). Pictura cere o suprafatá care este acoperitd
intregime cu amalgamarea culorilor. Sculptura cere cele 3
dimensiuni pentru volume. Opera se supune la anu-
mite norme de simetrie.

Primele produc efect numai printre contimporani dispar
cu ; celelalte trec la posteritate. Fie-care din-

tre ele poate sä participe la avantagiile celorlalte arte noi.
Astfel cinematografia timp productia ;

cum gramofonia radiofonia extinde peste limitele
naturale productiunile ritmice.

Artele, cele ritmice, cele simetrice se
ele elementele, cari compunerea se

complexitatea crescândd sau simplicitatea des-
crescândd. Astf el pentru artele ritmice avem ordinea : poezie,

Poezia arta cea mai care
buinteazd numai cuvântul, Muzica complica rostirea cuvântu-
lui cu cântul ; Drama mai un al treilea element :
masa trupului omenesc cu lui : atitudini, gesturi,
expresii.

Pentru artele plastice ordinea este : Desenul, Pictura. Scul-
tura, care Desenul este arta cea mai

numai linia, care vine Pictura, care la desen
aduce agrementul coloarei, care cele 2 dimensiuni ; iar
Sculptura prin volume cele 3 dirnensiuni : lungime,

Dacá compara artele ritmice cu cele plastice, ve-
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dea ele corespund unele altele : Sculptura cu Drama,
Pictura Muzica Desenul Poezia.

Dar in mai este ceva. Sufletul omenesc nu pune fru-
mosul numai in operile de cari numai frurno-
sul ritrnic sau plastic. Arta este un mod de expresiune su-
fletul omenesc se manif pentru a exprima altceva :
adeväruri sufletul omului este bine echilibrat
va pune frumuseti in aceste manifestatiuni sau frumusetea
va rezulta de la sine din logica acestor productiuni.

Astf el in artele plastice mai este agrementul, se apli-
unei unei mobile, unei unui ustensil,

etc., cum artele ritmice mai este agrementul, care se
unui discurs politic, unei pledoarii, unei conversatiuni de

; unei predici, unei conferinte, unei conversatiuni de
salon sau unei actiuni amoroase.

dar, dupá cum avem estetica : genul didac-
tic de genul poetic definite acesti terrneni) avem

estetica genul decorativ, de genul expresiv.
Acurn, de ce mi-am cursul rneu in 9

lectiuni, dintre cari 3 vor trata despre artele expresive, 3
pre cele decorative 3 despre principiile decorativismului
sculptural, pictural linear romanesc.

In toate artele la toate popoarele genul decorativ
dactic au procedat genul expresiv, mintea omului se

util apoi frurnosul
pur.

Ar fi trebuit ca mele vorbesc des-
pre artele decorative apoi de cele expresive, dar pentru
interesul publicului e mai atras de arta de cea
decorativä, am intervertit ordinea mele astfel

fie satisfacut acel interes.

Cu acestea zise, obiectul lectiunei de :

Sculptura
Sculptura este arta cea mai complexa,

utilizand cele 3 dimensiuni ale
lume. Ea le cu ori ce materie, dar obisnuit intrebuin-

; lernnul, lutul, piatra metalul. De acestea sunt
toate materiile, cari se pot inchipui, cáci celelalte nu
c3.t variante ale acestora. Aceste materiale servesc
la construirea lucrurilor utile, de aceea sculptura este poate
prima care apare ; celelalte 2, pictura desenul, nefiind

abstractiuni din aceasta. Sculptura a servit la agre-
rnentarea caselor, a mobilierului, a ustensilului, a
mintei (bijuterii) ca apoi de aci capete independenta

piata publica, ; interiorul
statuete, care aminteasca larii penatii casei.
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cerceta desvoltarea sculpturei la toate popoarele,
vedea aceasta este originea mersul ei.

La noi desvoltarea sculpturei este
Intâi am avut säpätori de chenare de usi, de ferestre ;

pätori de de strane ; säpätori de pietre de morminte
de cruci de drumul mare de troite.
Tocmai mai prin secolul al XIX, ajungem la figura

omeneascä, care este mäsura tuturor lucrurilor in artá in
mai mult decât ori-care alta.

Sculptura expresivä s'a näscut odatá cu organizarea civilä
a statului românesc, la noi Biserica nu a fost propice ei.
Credinta nu-si faci chip cioplit", ca credinta

care ne-a condus atâta vreme, a oprit desvoltarea
bas-reliefului a rond-bossei. Abea, gäsim urme de ele
in sculptura de ornament pe cruci in filigrame sau
metal repusat, pe scoarte de evanghelii, etc.

Lumea a se la noi sculptura anume
nevoea de portreturare apoi de pomenirea eroilor poporului
românesc. Pentru monumente publice idea sau natio-

este conducátoare, primele monumente ridicate cu
acest gänd de proslävire a unui eveniment politic sunt rnonu-
mentele ridicate in 1834 la Ia$ la cinstea ocupa-
tiunei rusesti a Regulamentelor organice. Era vorba chiar
de a se ridica un monument de recunostintä lui Kiselef. Ace-
ste monumente sunt niste piramide de piaträ sprijinite pe
spatele a 4 lei. Ele sunt opera inginerilor

Apoi nimic timp de vre-o 20 sau 30 de ani, decât numai
monumente funerare, cari se ridicau in preajma bisericilor,
cum este spre exemplu al Domnitorului Gr. Ghika Colen-
tina, al Gen. Odobescu la Biserica Icoanei, etc.

poi un muzeu destinat a colecta antichitäti romane.
Doar mai prin 1856, din spirit de separatism, Assaky

se gândeste la un monument cinstea lui Mare.
acestui monument a fost desenat de el.

Sculptura, se poate spune, s'a la noi
la 1865, atunci, când se de Bele Arte

din Bucuresti. de Bele Arte din desi mai veche -
din 1860 - nu a avut profesor de sculpturá deck foarte

târziu, la 1879. (Cimitirile s'au tot cam pe atunci 1865).
Cel, care a ocupat catedra dela Bucuresti a fost Carol

Storck, german de origine, din Hanau Bavaria (1826-1887),
El venea la noi la 1849 - isgonit la represiunea revo-
lutiei din Paris, unde studia, - ca cizelator la bijutierul
Resch. a fost solicitat pentru alte lucrári de
sculpturd ornamentalä funerard. Este la mode-
lator la atelierul de ornamente a lui George Fless. Pentru
aceste scopuri a simtit nevoea de a cäpäta rudimentele artei
statuare 1857-58 se duce la Munich pentru studii. La
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intoarcere atelierul de lucrári de teracotä, apoi
de apoi de sculpturd in lemn. De nu era singu-

tatál sculptorului Spaethe, tot Oscar (1844-
19 ) avea un atelier identic. Aici a pregátit lucrári pentru
pozitiunile Internationale din 1862, 1867. Busturile Domnito-
rului Cuza a Doamnei Elena. Al Domnitorului Carol. Domnul
chiar pozase de aceastä lucrare, 1-a insárcinat
cu catedra de sculpturä la de Bele Arte, unde a pro-
esat la moarte 1887.

Lucrarile de ce fácea erau busturi, spre exemplu
lui Th. Aman, Directorul de Belearte, Schiller, direc-
toorul muzeului, etc. La 1869 face primul monument ro-

la : Statua Spätarului Cantacuzino, comandat de
eforia spitalelor civile pentru Spitalul apoi al
nitei pentru asezámintele Brâncovenesti .1881), apoi
rnonumentul Domnitorului Ghika, cel decapitat de austriaci,

de domnitor orasului i asezat la Beilic. Face fron-
onul Universintei, monumente funerare busturi: Alexandri,

Kogälniceanu, B. Catargiu, Costaforu, etc. 1877
nele dela Grivita frumoasa lucrare : Mama

care a fost Elisabeta pentru devota-
mentul, ce a pus ingrijirea ránitilor rázboiului. Apoi scene
idilice de genul picturei lui Aman Grigorescu :
rani Tárance in dimensiuni

Monumentele mari ale eroilor poporului, cari trebueau
turnate bronz, nu se puteau face de aceea au fost
comandate sträindtate, ca monumentul equestru al lui
hai Viteazul de Carrier-Belleuse inaugurat la 1874 acel al
lui $tefan cel Mare de inaugurat la Iasi la Septem-
vrie 1882. au provocat iredentiste, Monu-
mentul Independentii votat de parlament in 1879 nici astázi
nu a luat

Timp de 20 de ani sculptura româneascd a fost reprezen-
tatá prin el, care nu putea face la toate, fatal cele-

monumente cerute de nevoea trebuea comandate
sträingtate, cum este monumentul lui Eliade, datorit sculp-

torului venetian Ferrari, ca cel ale lui Ovidiu dela Con-
stanta, sau monumentul lui Miron Costin (1889) de la Iasi da-
torit lui Wlad. Hegel, un tânár care studia la Paris
si a fost recomandat lui V. A. Urechia, initiatorul monumen-
tului, de tatäl presedintelui republicei franceze Carnot. Hegel
a rämas la noi in a avut un rol mare sculptura
noasträ. A mult. A fácut monumentul Pompierilor dela
Arsenal, Monumentul lui C. A. Rosetti, bustul lui Esarcu din
grädina Ateneului. Frontonul Inst. anatomic. Busturi ale
gelui Carol I, Urechia, Stancescu, Kogälniceanu, Istrati, etc.

o alegorie Gloria României. A fost profesor de sculpturá
la de fete dela Ateneu, la de arte rneserii,
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unde a pe Paciurea apoi la de Bele Arte
dela 1898-1909. Apoi a plecat America, chemat de alte
destinuri.

Tot ca el apoi chemat America, unde este
unei de Belearte, a fost sculptorul ungur

Jolnay.
In tot timpul profesoratului lui Storck, nu a produs

multi sculptori. De abea, putem gdsi pe un oarecare
Paul Foc§aner (Focseneanu) mort la de 28 ani
(1643-1868) de la care a un bust al lui Mihai
teazul, care se poate vedea rotonda Ateneului, sau un
Slcianu (185- ) de la care ne-a rdmas de
importantd. In colo nimic. Singurul elev a fost fiul

Carol la 1854 dintr'o cdsätorie a tatalui
El a fost format nu la tatalui la ita-
lieneasca a lui Rivalta apoi la Fildelfia. A rnostenit atelierul

a continuat lucrdrile decorative pentru clädiri
monumentele funerare. El a avut o de oarece a
murit la 1926. De cum s'a i s'au dat importante
cu statuia Protopopului Tudor (1884) din Curtea profe-
sionale de fete. Cel cu care s'a a fost monumentul gen.
Davila (1902) din fata Universitatei cel pe care
delat mai cu drag a fost acela conceput de el cinstea lui
Aman.

Storck a mai avut 2 elevi, cari de fiul
au reprezentat sculptura timp de 20 de ani.

Acestia sunt : Ion Georgescu (1857-1898)
Valbudea (1857- ) veneau de la
de Arte Meserii. au rudimentele de la

profesor, dar in Franta, s'au
primul la sculptorul Dela planche, al doilea la Falguière

au trecut apoi prin Italia, ca aproape mai toti
nostri, dar, care nu le-a fost avantaj.

Georgescu deja un renume cu Rdpirep
Proserpinei", lucrare pentru premiu in sau chiar
in Franta cu RugAciune" o in genunchi, care-si
drepta ruga spre cer apoi Endymion (81-83).

Lumea informatd (prin Gion, cronicarul tim-
pului) considera ca o a artei nu a

asteptárile, putem spune, a fost adevdratul
pärinte al sculpturei prin influenta operei lui

talentatd, prin Lui i se comanda
monumentul Domnitei (1883) cel din bustu-
rile oamenilor de cari atunci : gen. Davila i
gen. Tell. Lui busturile lui Matei Basarab Vasile Lupu.
statuia lui Gheorghe (1885) din fata Universitätei. La

www.dacoromanica.ro



270

Salonul din 1885 dela Intim-Club vom vedea la
ce importantä are acel Salon pentru arta româneascä)
tura româneascd este triumatoare prin el, Endymion" este
cea mai apreciatä lucrare aláturi de Vârful cu Dor" a lui
Mirea. de Endymion expune lucräri printre cari bustu-

Anei Kalenderu, Principelui G. Bibescu, Pascaly, Sto-
lojan, etc. Reputatiunea lui se stabileste numai decât este
tot atât de ca Mirea.

Comenzile a-i cu toate nemultumirile, ce le-a
avut din partea unor clienti dificili, lumea se adresa lui.

La moartea lui Storck 1887 nu era nimeni, care
poatá discuta titlurile de-aceea i se dä catedra de sculpturá.

lui a fost mai fecund decât al lui Storck, pentru
cá a läsat elevi, cari poartá pecetea, cari sunt
tori amintirei lui.

De acum comitetele pentru ridicári de monumente au cui
se adresa. Monumentul lui Assaky dela (1890) i-a fost
comandat lui.. Bustul lui Bolintineanu ; Bustul grafului Ro-
setti din grädina Ateneului, ca monurnentul lui Pro-
topopescu (1895). Monurnentele funerare, ce a sunt
numärate.

Tot lui se datoreste infiintarea, cu elevii
lei de Belearte a Cercul Artistic", 1890 care

dar care atunci a avut un rol insemnat, de
oarece a intretinut miscarea artisticá la infiintarea Sa-
onului oficial din 1894.

Cel-alt St. Ionescu-Valbudea este dupá mea un
nedreptätit, cáci este acoperit de uitare, de la el ne-au

lucräri de cea mai mare frumusete, cum este spre
exemplu Mihai Nebunul" care se vede toatá vigoarea
temperamentului Tot de la el o Flora" (1881) de
inte de perioada de studii, jar de un Invingátorul" lu-
crat cu aceeasi vigoare ca Mihai Nebunul. Dar de
cestea a arätat sculpturele lui dupá copii,

diferite poze : La Bae, in somn.... etc. ca nudul de femee,
culcat, din rotunda Ateneului.

Mi se pare este profesor de modelaj la o de
arte meserii.

Pe la Bucuresti se puneau, solid, bazele sculpturei
românesti, la Iasi nu era, decât un singur artist, iesit el
dela de rneserii, care practica sculptura. Acesta era
Dim. Tronescu despre care nu vä spui prea multe,
pentrucá viata lui a fost tráitá din greu obscuritate.
$tiu numai, cá a lucrat o Independenta" (poate vederea
monumentului proectat de parlament in 1879) care reprezintá
o temee zale cu mantie tinând cu dreapta o

de lauri stânga o tine rezematá pe o Tot
de la el e statua Vanitatea" care a fost apreciatá de Regele
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Carol I, 1886, ocazia trecerei lui prin Iasi. Regele,
chipuindu-si, eä un artist astf el de talent trebue

bine din arta sa, i-a pus o intrebare acest sens, la
care a desperat Ba mor de foame, Maiestate !"
Regele a intervenit fie trimes la studii la intoarcere a
fost numit profesor suplinitor la de Bele Arte din Iasi,

1897, când se catedra pe care a pästrat-o
la 1902.

La Bucuresti generatia mai tânärä, care crestea umbra
lui Georgescu era reprezentatä prin George Vasilescu (1864
pânä la 1897) Filip Marin (1865-1928) Atanasie Constanti-
nescu (186- ), D. D. Mirea (1868) Pavelescu-Dimo
(1870) C. Dumitrescu.

G. Vasilescu, elev al de Arte Meserii,
tinuat studiile la Venetia Ferrari, pe cunoastem
unde s'a aclimatat i se zicea Giorgio Rumeno.
El este autor al unor foarte reputate busturi ca
Rodica" cum a monumentului Vânátorilor dela a
monumentului Independentei dela

Filip Marin sculptor gros, de staturá contrast
sentimentele lui de trubadur, care nu visa alegorii
usoare, pe care le dulce.

Atanasie Constantinescu un artist care promitea, dar care
sa pierdut colegul lui Gheorghiu.

Pavelescu Dimo, unul dintre elevii cei mai
memoriei lui Georgescu, pentru care a un frumos
monument. Bun executant de busturi. De la el avem
rnentul Regelui Carol dela Craiova.

Mirea, este sculptorul consacrat scenelor de
ciobani, rezemati sau ciobani Prof.

la $coala Belearte. mai decât cei dela Tineri-
mea artisticd a fost solicitat intre societate, poate pen-
tru o spiritul de ostilitate de G. Mirea, directorul

frate mai mare al lui.
Iasul deocamdatä nu a produs nici un sculptor

$coalei de Bele Arte a fost de trei munteni : C.
cescu ( -1912), D. D. Mirea $ Ion Mateescu, cáci suplini-
rea de un a lui G. Dumitriu, moldovean, trecut prin
de Bele Arte, nu poate conta.

este mai putin talentat dintre sculptorii din
vremea lui aceasta poate din cauza italian,
care era banalizant. Monumentele publice pe cari le-a
tuit, ca acel al lui Tudor Vladimirescu la T.-Jiu acel al lui
Mircea Dobrogea, sunt cele mai putin
dintre monumentele noastre publice. De la Ia$ este mutat la

unde a avut multe
Sculptura la s'a cam oropsitä, de aceea nici n'a

18
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putut produce mai de Totusi aplecarea moldo-
venilor pentru cáci au de acolo
sculptori, cum este spre exemplu Chipäru§, care
cat in la studiu din 1901 nu s'a mai am

de la el cari promiteau ; sau Hette,
dreanu, St. Miclescu sau Onofrei. cari au reusit
sculptura cum este Han au la Bucuresti. Tot de Iasi
trebue legat cel mai bun sculptor animalier : Cristescu-Cri-
ste§ti, f ost militar, care din fosta rneserie a pästrat dragostea
pentru cal.

In timpul acesta culmina lupta dintre conser-
vatori liberali luptä a avut repercusiuni in

Monurnentele publice in amintirea acestor
partide sunt asezate pe strade, care devin liberale, alte-
le conservatoare. Astfel Bulevardul care dela Cotro-
ceni la Obor a devenit liberal ; Bulevardul Coltea a deve-
nit conservator, chiar artistii sträini, cari la ele sunt
unii cu preferinta. Astf el Dubois, autorul rnonu-
mentului lui I. Bratianu, este al monumentului Carada.

A. Mercié, autorul monumentului lui Al. Lahovary
este al lui L. Catargiu.

La Iasi monumentele lui Kogálniceanu al lui Cuza sunt
datorite sculptorului italian Romanelli.

- sculptorii români, de cari am vorbit acum
apartin manierei realiste de a concepe sculptura. Cu ultima
serie de elevi ai lui Georgescu Hegel, cari constituesc
vechea sculptura româneascd a intrat

Cu ei ne vin forme ale apusului francez
german.

sunt, doi câte doi : Fritz Storck (1872) Oscar
Spaethe (1875). D. Paciurea (1875-1932) C. (1876).

patru sunt talentele sculpturale, cu cari s'a pre-
zentat publicului românesc Societatea Tinerimea artistica",
care a luat in 1902 imprejurul pictorilor la
Munchen pentru studii : Ipolit Strimbulescu Kimon Loghi.
In totul, cari s'au grupat societate sunt 12 din-
tre cari 2 sculptori : Stork, Spaethe.

Ei sunt reprezentanti ai spiritului Tinerirnei,
amândoi au studiat la München, de unde au adus

ideile simboliste de cari erau
Societate era sub protectiunea A. S. R. Prin-

cipesa Maria, ea impregnata de curentul simbolist-by-
zantin, pe productile Pentru ea, care se
inconjura in palatul ei, cu operile au lucrat ei cu totii.
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Astf el pentru ea a fäcut Bustul Principelui Carol,
Spaethe pe al Principesei Elisabeta. Pentru ea Spaethe lucra
o Sfinta byzantind, o Florentind sau acel lampadar Fiat
Lux" - o fernee cu o cruce in care se lumina ; iar

acea Tentatie, Salomea. De la Principesa Maria
au fost adoptati acesti doi artisti ca sculptori ai palatului re-
gal. Astf el Storck a portreturat pe Regele Carol I, Spaethe
pe Regina Elisabeta. erau rivali, se
asernanau, pentrucá lucrau cam subiecte. unul

un Florea sau Gheorghe celälalt un
Costake ; unul un dorobant, facea

Totusi exista o deosebire sufleteascd ei. Spaethe este
un sensual, un voluptuos, plac silenii grasi, sclavii beti, sau
modelul care a fäcut o serie de

1909-1916. este un aceleasi
motive femeesti la el se spiritualizeazd. rázboi
sub influenta tineretului, a evoluat spre o simplificare

ca Madona", Adolescenta", Adam Eva", Cain
Abel". Spaethe a de busturi de

monumente, cum este acela dela sau rnonumentul

de acestia au intrat in Tinerimea, ceilalti doi
vali : Paciurea Brincu§. dualitate reprezintd,
de spiritul francez din marele Rodin.

Opozitia dintre aceste 2 : Storck-Spaethe, Paciu-
este mai monument, care

tezia celui, care comandat, a vrut asocieze pe Storck cu
Paciurea. Monumentul este Gigantilor de la Filaret.
Un gigant este de altul de Paciurea. In unul se vede
calmul technicei pe ea, framântarea ideei,
vesnic de realizärile ei.

Paciurea ca au produs mai putin de cei-
doi, erau mai munciti de idee de

pe care o voeau mai adequatä ideei.
Paciurea, primele busturi ale inceputului, la 906

Gigantul, apoi pe : Un Christ indurerat (908) Sfin-
xul (1912), un Beethoven (913), Rugaciune (914) Zeu
lui (915), un frumos simbol : un cap, drept o
de mort Rastignita" altele, cari se väd dragostea
mila pentru tot, ce este efort creator durere. räzboi,
cänd simte propria lui durere, de a se vedea ignorat de a
vedea trecându-i mediocritätile, se in sine

drumul fanteziei in acea serie de Himere", ani-
male apocaliptice, cari sunt poate conceptiile lui din

fata Cine era mai indicat decât el
monumentul lui Eminescu. Totusi nu i-a fost comandat cu

toate proectul lui este un imn durerei. monu-
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mentul corpului didactic, ce-i fusese comandat, nu s'a reali-
zat mi se pare, moment de
strus.

A avut o multumire : sculpturei, pe
preda la de Bele-Arte din 1909 o

satisfactie, de a vedea, i se 1927 : Natio-
nal de

Brincu§, fiu de din Gorj, a fost a omul
frust, pornit de la viata instinctivd de Totusi, cu
putere de instinct, sculptura lui s'a spiritualizat la ab-
stractiunea cea mai ridicatd. Astäzi stabilit la Paris, sper
nu definitiv, el este unul din f duritorii ideilor noi, cari
arta occident.

De la s'a este un artist in cu
care a vrut fie el numai el. Busturile lui de la
sunt impregnate de un impresionism, care trece peste canoa-
nele sculpturei. La 1910 acea lucrare, care a finit
litatea artei lui Cumintenia pdmântului". omeneas-

pe vine, cu bratele la piept, sta
privind lumea cu ochii calmi cap mare,

diform. E o de primitivitate egip-
sau care apoi O mdiasträ",

care trebue s fi fácut gelos pe Paciurea. 0 danaidd". Ru-
o femee rázboiu

gat de sculptura abstractd, cari un cap de
mee devine un glob de sau de metal. Bustul unei
Principese devine o viziune etc. La el, abstractiunea

primitivitatea dus de departe, a dra-
de materia care nu ceeace vrea el,

ci ce-i impune blocul de sau busteanul, in care
la taille directe".

Dintre sculptorii dela Tinerimea trebue amintit Aristide
Iliescu Kraus.

Tot la Paris se asezat definitiv sculptorul Gánescu.

- De ce vrea importanta in
deci sculpturd, se poate vedea din seria de

sculptori, cari sunt succesorii acestora : Iordänescu, Severin,
Dimitriu, Mateescu, Franasovici, Cire-
escu, Mpoanu, Spiridon Georgescu, Ionescu-Varo,

Leonida, Olteanu, Savargin, Dumitriu-Bârlad, la cari
nivelul artei este poate mai ridicat, deck la predecesori.
Totusi voi fac o pentru unii dintre ei, ca spre
exemplu : Severin, care in lui lucrate la cire per-
due" ca Spre infinit" se vede influentat de sculptura lui
din, pentru care de se neurastenizase,
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la 1920 s'a spânzurat, pentru Iordäneseu, sculptorul ofi-
cial al monumentelor noastre publice, pentru Dimitriu, talen-
tat sculptor de de dimensiuni la cari exceptia se

prin aceea au pe la francezá.
Dar aláturi de ei apare un talent totul spontan : G. Tu-

dor, originar din Câmpina a originalitate se
mai ales prin faptul de a fi din localitate Grigorescu,
ale cárui subiecte rustice sá le in sculpturá.

Toti cari au apärut in sculpturg de
boiul mare, s'au manifestat mai bogat cänd

totii au format 1919 prima Societate a Sculptorilor Ro-
sub lui Acesti cari

erau totdeauna in unui de tratat, au gäsit in
subiectul militar o de exploatat. Generatia de
boiu, de a pläcerile vietil, deci pe cele
artistice, a fost favorabild sculpturei. Nu a fost unul dintre
acesti sculptori, care nu-si fi avut expozitiunea lui particu-
larä, lucru, care este atât de greu in ; nu e unul,
care sá nu-si fi gäsit

Nevoia de a cinsti arnintirea mortilor rdzboiului a
cut se Societatea Morrnintele Eroilor", care a adus
ca nouä lumei, motivul national al Troitelor.

*

Urmasii genereatii drumul unei noui
rioade româneascd, talente de

: Han (1890) Jalea (1887). I-am pus alkuri, pentrueä
mândoi reprezintä influenta a marelui sculptor francez
Bourdelle. Intre ei, este o opozitie, nu atât de spirit, cât
de tendinte. Unul : Han, are tendinte de a vedea totul mare,

are tendinta de a traduce totul in proportii reduse.
Amândoi au reprezentat in sculptura româneascd rniscarea de
artä provocatá la 1918 de Societatea Arta Românä",
de sub conducerea lui Th. Pallady.

Han este o puternicá personalitate, care sânge
de origine care fluxul de trece peste li-
mitele artei lui, pentru a face literaturd politicd.

In s'a arkat ca un elev, care s'a emancipat
pede de sub tutela rodiniand a prof esorului Paciurea, pen-
tru a se spre lui Bourdelle, fi ajuns

El creat un stil personal. Totul e construit masiv
stilizat static. Suprafetele sunt granulate, din martela-
giul eu de tocat. Foarte fecund, a atacat toate
tele : Bust, Nud, Cornpozitia. El e mai de un cercetkor,
deck un inspirat. Cu felul lui de a arta, este un sculp-
tor indicat pentru monumentele publice. Exemplu : monumen-
tul poetului dela Predeal, monumentul

al lui care urmeazá a fi instalat la Cluj.
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Dela 1924 face parte din Societatea Grupul celor patru",
compania a trei pictori, dau cu totii in fiecare an un

regal de ; dela 1927 este prof esor la de Bele-
Arte.

Cu Jalea, care a luat contact direct cu Bourdelle,
se precizeazä. De sigur, lucrul nu se

monumentele lui publice, ca recenta statuie a lui Spiru Haret,
care vigoarea lui pare a fi ; se

de sculptura de apartament, in care gândul lui
la un elementele lucrárii. plac mai mult subiec-

tele cari robustetea ca in
paus", Briar", Sfarmd-Piatra", Faun cântând", Eroii"

capo Lucifer Gargouille", pe un trup
vânjos un cap coarne mici in frunte, unul drept
in sus, strâmbat parte.

Desi nu este prof esor la o de Stat, are elevii lui
particulari, printre cari se numärä odrasla Principesa
Ileana a României.

De cu ei sunt sculptorii A.
Chiciu din Craiova, cari amândoi fac sculpturd modelata, de

Adevdratul reprezentant al sculpturei lui Bourdelle la noi
este eleva lui de predilectie : Céline Cu o

a fost apreciata de marele maestru, care a luat-o in
atelierul lui, unde a ajuns Maestrul avea atâta
dere ea, cerea ajute in marile lui deco-
rative. Eleva principiile lui cari au readus sculptura

la aclevärata ei menire de artá arhitectura
care rond-bossa ca cum ar fi din sculptura

decorativä a reliefului. D-ra Emilian a adus dela aceste
principii de cariera ei de portretistd, aceste
principii la subiecte românesti, ca relieful Rodia de dor"

statuele : Domnita Niculina" sau Madona copil", care
dau o indicatie de ce ar putea face statuara in directia
ieratic bizantina.

De curând a expus la Academia din Roma a
coltat sufragiile unanime ale criticei italiene.

Dar in sculptura rornâneascd, d-ra Emilian nu este sin-
gura femee. Dela Codreanu, Margareta Cosäceanu Teo-
dora Cernat la ultima apárutá Elena femei
sunt multe : Maria Drighicescu, Maria Mihäescu,
Maria Grigorescu, Ana Rádulescu, Veturia Roiu, Maria
malo, Basarab, Marioara Beceanu, Alexandra

altele.
de ele sunt artiste minoritare, de

ungará sau Printre ele e d-nele Serova, Kotzebue,
etc., se in primele rânduri : Milita Desi
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de este prin cásátorie. Elevá a lui Brincus, i-a
urmat totul ce acesta a adus in arta de ráz-
zoiu. abstractd a ea, dar concretli, de cea
mai mare sensibilitate. Una expune la Salonul Oficial alta
la Grupul de avant-gardä al artistilor de pe lângä revista Con-
temporanul".

Intre cari de vreo 10 ani au câmpul ar-
tei, trebue mentionez pe Onofrei pe Baraschi. Ei fac
parte din asociatia Grupul nostru", adicá al tineretului, care
se opune grupului celor patru din care face parte Han. ei

cu princiile burdeliane, ei aduc nota bizantinä,
care le vine din spiritul traditionalist, care toate
domeniile vietei noastre, atât in literaturä.- de ale noastre sunt repre-
zentate prin : Constantinescu-Mac, Popovici, Boris Caragea,
Borgo Prund, Tureatcä, Irimescu

Dar ca aveti un tablou complect al sculpturei
ar trebui sá vorbesc despre sculptura din regiunile

alipite. Acolo, Unirea s'au creat centre de
mâneascd. in Transilvania s'a creat o de Bele-Arte
la Cluj, care acum se la Timisoara. Profesorul de

este Romul Ladea el elev al lui Bourdelle care
la rândul lui formeazá elevi ca : R. Pu,scariu, Blendea
etc.

El nu este decât mai seria sculptorilor, cari
s'au Transilvania. Dintre ei, amintesc pe Andronic,
Grozea fratii Pop, cari au expus la Expozitia din 1862 la
Brasov. Pe Liuba (1876-1906) fine pe Cornel Medrea,

in 1892 in Mercurea Ciucului. A sculptura la
Pesta timpul rázboiului s'a stabilit Intr'o

de studiu, ce a intreprins, a mers pâná Iugo-Slavia.
unde a luat de realizárile ideile marelui sculptor
Mestrovici.

Medrea, care a realizat lucrári importante, altele
frumosul bust al lui Delavrancea dela monumentul
párintelui Lucaci, este dela 1933 profesor de sculpturd la
Scoala de Bele-Arte din Bucuresti.

La acestia trebue pe minoritarii : Teutsch, Ku-
dalas, Servatius, Jenö, etc.

La Chisináu, la din localitate, este prof esor
artist de talent, dela care avem monumentul lui

fan Mare din
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La CernAuti nu o de Bele-Arte,
un Centru de care sculptura nu este neglijatd.

Bucovina, pe A. Rosca, Suhan lea, ne-a trimis
un sculptor, pe care trebue cunoasteti cu totii. Acesta
este sculptorul lemn Gheorghit. El vine dela o de
meserii din CAmpulungul Bucovinei este, arta

un reprezentant al nationalismului integral. El
sá intruneasca arta sa, care este mai ales decorativk trecu-
tul bizantin-bisericesc motivul

Acesta este tabloul sculpturei
Sper, din toate cele, ce v'am

nostinta aproximativd a ceeace este sculptura româneascä, in
liniamentele ei generale.

rog tineti searnk lectia viitoare va trata despre :
Pictura va fi ziva de 14
Martie 1936.

Pictura

Materia acestei lectiuni, care este Pictura româneascd,
este mai bogatá deck a aceleia din lectiunea precedentA :

pictura o artá de interior o artá este
mai decât cealaltk Proportia artistilor-pictori fatä de
artistii-sculptori este de 10 la 1. Subiectul este deci mai vast
ne impune anumite

Prima limitatiune, pe care ne-am impus-o ca de
dul trecut, va fi aceea de a nu intra decorativ, pic-
tura decorativd aplicatá de a
numai pictura expresivä de

A doua tot ca pentru sculpturk de a nu
tra pictura bisericeascd, despre care vom vorbi altá

A pe care ne-o vom impune, chiar
tru pictura expresivä este de a nu vorbi despre pas-
tel, miniaturd, ci numai de pictura ulei.

Astf el limitat subiectul va materie
- peste 100 de ani de româneascd, - pe care va tre-
bui sá o vedem sbor de

vázut din introducerea lectiunei precedente,
tura este arta in dimensiuni care culorile se amalga-

pe suprafete delimitate de desen, pentru a produce e-
ectul : agrementul ochiului in care se poate obtine

a treia dimensiune a profunzimei, prin degradäri de valori in
tomuri de coloare sau de clar-obscur.

Culorile sunt fabricate din prafuri minerale, diluate in
ulei sau alte ingrediente, cari se debiteaz5 astfel tuburi

sau direct sub de creioane colorate ca pastel, sau
bastonase, ca la mozaic.
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Arta picturei este o de interior, care se la pe-
retii sau la dar uneori apare la exteriorul
elddirei, ca in frescele bisericilor moldovene.

i sculpturd, decorativul a precedat ex-
presivul. De pe s'a desprins pentru a deveni ca

iconostas, sau portret.

La noi pictura, ca mai toate manifestatiunile culturale,
s'au in jurul Bisericii, pentruca de acolo
lumea In arta a luat o inde-

complectd de decorativ. Portretul pe deoparte Pei-
sagiul pe de alta, au fost cele necesitäti, cari au recla-
mat In aceste directii artistii sträini ne-au fost
initiatorii, cum este firesc fie. Domnitorii, boerii apoi
negustorii, din aduceau portretele ; peisa-
giul pitorescul a fost descoperit de acesti artisti
ini, in de pentru artele

stabiliti la noi definitiv românii aplicati la acest
mestesug, au fost inceputurile picturii românesti profane.
cesti Tara Româneascd au la 1785, sub dom-
nia lui Mavrogheni, un de oragnizare cu
un staroste ce pare a fi de : George Venier.
Acesti zugravi (de subtire) sunt tot pictori bisericesti $ des-
cindeau de cele mai multe ori din preoti. Fatal va trebui

o privire asupra ca vedeti cum pictura
iese din pictura bisericeascd. Zugravii aveau
cari se de episcopii mândstiri. Astf el in

Tara Româneascd sunt dela episcopia Râmnicului-Vâl-
cei a sau dela mândstirea Mol-
dova chiar la mitropolie sau la mândstirea Neamtului, unde
rämäsese traditia de a lui Paisie.

Cea mai renumitá dintre aceste cea din este
cea dela episcopia din la 1830, de renumitul

N. Teodorescu, care a pictat mitropolia din Bucu-
Avea elevi multi, dintre cari a pictorul Gh.

rescu, un nepot al lui Teodorescu.
Printre pictorii sträini stabiliti in trebue enume-
pe un Anton care va fi profesorul lui Grigorescu,

sauCarol Valenstein, sau Rosenthal in Tara Româneascd. Un
Sciavoni, adus la pentru paraclisul mitropoliei dela care
vor elevii dela sau un Livaditti, pictor de
portrete, dela care va lua lectiuni I. Negulici sau Schoeffts
Balomir, acestia in

Primii români, cari se duc sträindtate pentru
tura picturei, sunt Moldova : Gheorghe Assaky, care trece
pe la Viena apoi Roma ; iar din Tara Româneascä, tinerii
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boeri : Barbu C. Cretulescu ; din Transil-
vania : C. Lecca, la Buda.

Miscarea de a a se numai atunci,
când desenului s'a la ge-
neral, cam prin 1830, sub Regulamentele organice.

La unde am arta era mai cultivatä, de vreme
ce aträgea pe rnunteni unde Gh. Assaky (1794-1879), el
insusi pictor, presedea la organizarea invätamântului, catedra
de desen a fost dublatá cu una de zugräviturd, care a fost
cupatá de Johan recomandat de Sturza, pictase
cadrul sale. G. Sciavoni, o a celui dintâi

Mauriciu la Academia L. Stavsky
la de fete. Primele gânduri au fost la tabloul istoric.

La Bucuresti, la Colegiul Sft. profesor era Valen-
stein (1795-1860) ; la Craiova brasoveanul Const. Lecca
(1810-1887), care venise dela Buda Viena, cu tablouri
din viata lui Mihai Viteazul a lui cel Mare. Acestea
sunt inceputurile istorice la noi Valenstein le va

(Lecca va pe Valenstein la Bucuresti).
era foarte serios, se la fiecare

de an expozitiuni se prernii. Astfel
dova, elevii eminenti erau : G. Lemeny Gh. Panaiteanu,
accidenti-eminenti : Giuscá Gh., I. Anastasianu, I. Kodrescu
Al. Assaky, fiul lui Gh. Assaky. In Tara : Adolf
Stege avea premiul Alecu Basarabescu, cu Gh.
Popa, premiul de caligrafie.

Dintre acesti primi elevi sunt trimesi de eforiile scoalelor
respective in sträindtate : la 1838 Gh. Lemeni (18 -1809) la
München, unde este instalat de Cihac la 1840: Gli. Panaitea-

(1816-1900), Anastasianu (1812-1864) Al. Asaky (18 -
18 ). De acolo cu totii vor trece la Roma la Academia St.
Luca.

Din tara Româneasca I. Negulici (1812-1851), care initiat la
o de din C. Lung, trece pela apoi la
Paris - 1833 - telierul lui L. Coignet. Un evreu :
Barbu Iscovescu (1811-185 ). Apoi un al lui Valenstein :
Heinrich un oarecare Toma Constantin la Viena. Episcopul
de trimete el pe Gh. Tátäräscu (1818-1894) - in 1844
- la Roma. La 1847 pleacá la Paris fiul de boer A. Lapati

atelierul lui Ary Scheffer.
Pictura acestui timp era pictura de portret mai putin

de peisaje.
Pictura era acea istoricä. subiectul principal era

Mihai Viteazul Tara Româneascd, Mare Mol-
dova. Amintesc numai, ca mai caracteristic, imensul tablou
equestru al lui Mihai Viateazul de Lapati, dupä Napoleonul lui
David.

In timpul acesta se gândesc sá organizeze Muzee.

www.dacoromanica.ro



Gh. - Portret de fernc2

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



289

La inceput aceste Muzee nu sunt consacrate artei pure, ci
din unor colectiuni de Istorie din Bucu-

unor colectii de
revolutiunea dela 1848, politiceste cele princi-

pate au fost organizatiune regresivd, schimb
mentalitatea progresistd a evoluat foarte mult cultura a
tinut pasul vrernei.

Subt domniile lui Barbu Grigore-Ghika se trimet
noi elemente la picturei. Astfel din Tara

: Th. Aman (1831-1891) la Paris in atelierul
Drolling Picot. Petru Alexandrescu (1828-1899) la Paris
atelierul L. Coignet apoi Roma. Mateescu (18 -
la Viena Florenta fine un concurs Constantin

(1837-1909) Nicolae Grigorescu (1838-1907) la
Paris apoi Roma Pompilian (1837-1907) Roma.

Din Moldova Buicliu (1837-1897) Voinescu
(1842-1907).

Inceputuri de Pinacotecd se desemneazd abea.
Ideile principale aceste vremi sunt Unirea principatelor

Ideea ; de aceea care le reprezenta mai
bine face o Romanie desrobitd" o Unire a principatelor".

motiv e reluat de Alexandrescu de Pompilian.

Toti acestia s'au intors cam prin preajma anului divanu-
rilor ad-hoc din 1857 au contribuit la transformarea gustu-
lui pentru Pictura religioasd nu se mai fácea vechile
canoane ale erminiilor ci modele de
gioasá din Apus va fi marele maestru al acestui
curent, desi mai se va inspira din pictura moscovitd.
Pictura se fácea in ulei astfel se frestei.

La schimbarea atmosferei au contribuit pictorii veniti de
peste granitá cum : Carol Pop de Satmary (1813-1887) Trenk,
elvetian (18 -1885) F. (1831-1915) sau Unverdorben.

Doi dintre ei au o : Gh.
naiteanu-Bardassare Th. Aman. Amândoi s'au la 1858

reputatie deja Gh. Panaiteanu, 14 ani de
la München, unde ar fi putut continue situatia pe care

; Aman, care se reputatiunea de
artist de : ca dela Oltenita (1855) care se
in palatul Sultanilor.

Importanta le vine din imprejurarea au contri-
buit la crearea nostru artistic superior. Panai-
teanu a avut norocul de a da peste un a :

Mihail Kogálniceanu a infiintat chiar de la 1860 de
Bele Arte din Pinacoteca care se

e Vernav, Dassiade mai Negri.
19
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Aman, a fácut concomitent jutat de Tätdrescu
propuneri n-a gäsit deck mai târziu ai

planurilor in Bolintineanu Nicolae tocmai
1864 a luat de Bele Arte din Bucuresti. Pina-

coteca garnisirea ei va da prilejul de a o Expozi-
tiune artistilor cum este cea din 1863.

Donatia gen. Mavros va muzeul de antichitäti.
In timpul domniei lui Cuza, au mers in mod satis-

fäcätor. Cea din Iasi a la 26 Octomvrie 1860 25
elevi Panaiteanu ca profesor. De la 1862 la 1866
au avut in fiecare an expozitiuni din ce ce mai bogate.
Dintre expozanti mentionez pe G. Ulinescu, C. Bellissimus,
I. Pimsner, N. Roteanu, Al. Varlam, Silvescu, Constantinescu,
dar dintre toti cei mai de sunt : Constantin Stahi (1844-
1930) Emanoil Bardassare Panaiteanu (1844 ) cari amân-
doi vor fi in la München Berlin pentru
studii. Amândoi pe rând vor deveni profesori ai de
Bele Arte directori unul de la 1892-901 altul dela 1901-
1910. Unul va fi un reputat pictor de naturi moarte, celälalt
de portrete scene de gen.

Scoala din Bucuresti Th. Aman, ca prof esor director
Stâncescu profesori Alexandrescu, unul

dintre propundtori) se deschide la 15 Decembrie 1864 cu 35
elevi. aici au fost expozitii de sfârsit de an, in cari elevii
premiati erau : I. I. BAlânescu, Lupu Goldstein ( -

), Giesel, M. Stefânescu, Al. Fotino, D. Staicu, Iacovache
Constantinescu, G. G. Mihäescu.

Cel mai bun ele al a fost socotit M. Dan (1840-1884),
bun portretist. Acesta cu alt elev al Petre

erussi (1847-1886) care a fost trimes unde va
expune la Salon un bun autoportret un portret lui Na-
poleon III mai de miscarea artisticâ de la

unde au fost amândoi profesori la de Bele Arte
la moarte. Ba Verussi atât de mult se atasase de Iasi,
se considera de al pe care o reprezenta

parlament alâturi de V. Conta, ca artist in Junimea aläturi
de Buicliu.

Un altul este Hentia, elevul lui Cabanel.
La 1865 Aprilie se deschide la Bucuresti prima Expozi-

a artistilor viatá, organizatä oficial, cu artisti munteni
moldoveni.
Aceste expozitiuni s'au urmat la 1866, 1868, 1870, 1872,

1874 1876, cam cu aceeasi pictori, numai rnunteni :
Aman, Lecca, Tätäräscu, Satmary, Stáncescu, Trenk,
cu elevii ca vedeti cum erau considerati artistii e
bine ordinea de clasificatiune, care nu a variat
tot acest interval. Peste toti, era singur, medalie de cl. I, Th.
Aman, care i s'a oferit la toate expozitiile, medalie cl. II, Lecca
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(p. istorie), Tátärdscu (portret), Trenk (vedute), medalie cl. III
Satmary (aquareld), Stäncescu (portret desen), (por-
tret), elevilor li se rezervau onorabile, singurii,
cari s'au putut ridica la medalia cl. III : Mihail Dan
M. Stefänescu. Lui Panaiteanu de la nu i-au dat deck
medalie cl. II, lui Grigorescu, care a expus in 1870
nu i s'a dat nici o recompensd, venise cu vre-o 30 tablouri
cari au fost foarte apreciate de amatori, datk la 1872,
când a expue i s'a fácut o astfel de primire,
la pus in situatiunea de a renunta. Grigorescu a expus atunci
singur expozitiune a lui poate fi consideratä ca un
Salon al refuzatilor, care aminteste Salonul refuzatilor din
Franta al camarazilor lui La 1874, 1876, când a
fost primit Grigorescu, nu a mai expus Aman med. cl. I nu a
fost atribuitd nimänui. De atunci rivalitatea dintre el
Aman care se va mentine tot restul vietei Grigorescu
credea superioritatea de rivalul simtea in el
geniul toate de afirmare, se pe o

nouk care atunci, era in Occident
apoi simtea el putinta de a reda sufletul româ-
nesc, pe redase splendoarea lui cum se
in toate straturile societkii, dela Domnitor la

Aman se socotea superior, era oficial,
lui reprezenta trecutul de glorie al tärei,

se credea mai dotat deck Grigorescu. El fâcea
sculpturd el A publicat cunostin-

necesare profesiunei Pe când Grigorescu nu fäcuse n-a
deck picturk

La 1866 schimbarea de regim, domnului national
Cuza venirea domniei sträine a lui Carol, au adus un pericol
pentru de Bele Arte. Dela 1866-1867 au
rämas abandonate de bugetul statului numai pe seama ini-

atorilor
Numai cele evenimente celor 2 Expozitiuni de

una dela Paris din 1867 alta dela Viena din
1873 au adus o schimbare in miscarea noastrá de La
1867, Domnitorul Carol, care venise de artä

era de un artist german Volkers -
apropiat pe Satmary, Trenk, - a invitat pe un artist
italian Preziosi pe unul american Healy, -a luat mäsuri de
de reorganizarea mäsuri ca arta sä fie bine

la Paris.
Expozitiunea de la Viena din 1873 a produs o mai mare

rniscare. România voea arate Austriei, i din punctul
de vedere artistic industrial putea sä obtie independenta,
pe care o solicita vecinei sale pe terenul politic. Pe de
parte Esarcu creatorul Ateneului dorea creeze pentru
artele plastice un organ, cum o fäcuse pentru
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creind Filarmonica pe aceastä institutiune. De aceea
la 1872 o societate a Amicilor de Bele Arte"
G. Cantacuzino, Boliac, Berendey, Odobescu, Grigorescu cu
Stancescu, ca director. societate a organizat cea mai

Expozitiune pregatitoare in 12 la Hotelul Her-
dan. De atunci a organizat timp de 4 ani expozitiuni
de cele oficiale.

Activitatea scoalelor de le Arte din decada 70 se
prea putin. Sunt aproape necunoscuti elevii, cari le-au fre-
quentat. Se cunose doi dintre ei acestia vor deveni artisti
de mâna : loan Andreescu (1851-1883) G. D. Mirea
(1852-1934) unul altul, desi elevi de ai lui Aman au fost
protejati de Grigorescu, urmând sperantele mari ale
scoalei.

Anii 1877-78, sunt anii razboiului de neatarnare, cari,
vor intrerupe contactul dintre artisti public, nu vor
rupe activitatea artistica. Grigorescu, Satmary, Hentia, Mirea
sunt pe lângá armatele noastre pentru a le nemuri actiunile.

Miscarea artistica s'a redesteptat din nou la 1881, ocazia
serbarilor pentru Proclamarea Regatului României. Ministrul
V. Conta Expozitiunea o
pune sub directia lui Stancescu.

In expozitiune Aman Grigorescu de
evenimentelor stau pe elevii

pictorii de la Iasi. In aceastä expozitiune se acordä lui Grigo-
rescu med. cl. I. In o pentru lucrarile lui din
timpul rdzboiului.

La expozitiune a o categorie de
Elevele dela Azilul Elena Doamna. Aici sub priceputa

conclucere a Gen. Davila, care adusese artiste din Germania :
Dora din : Ana Pinel din Anglia : Miss Bowden

români ca Hentia Iuliu Pop elevele s'au ridicat
la Dintre ele trebue mentionez pe

Emilia Popovici, Maria Radian, Ec. Lungeanu.
Invatárnântul artistic pentru femei la acea era la

artistul Ed. Grant deschisese cursuri speciale, din cari
au iesit artisti d-rele Ada d-ra Iacovenco
altele.

Un elev al acestei este N. Grant, fratele lui Ed.
Grant. de aceeasi un alt francez P. Bellet.

Cei doi corifei ai : Anclreescu Mirea, desi
sträindtate la studii expun ei. Unul urma barbizo-

unde lucra peisagii, celálalt de Bele Arte apoi
la C. Duran, unde figura omeneascä pictura istorica.
Intoarcerea au marcat arta româneasca.

www.dacoromanica.ro



N. Grigorescu - Cu câmp

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



295

Andreescu la 1882 va expune peste 60 de
lonul anului. In aceste tablouri se mizantropia sufle-
tului intristat de o necrutkoare puterea
talentului cari fac pe unii aseze mai presus de Grigo-
rescu. Nici Andreescu, nu va putea sta de
sufletul larg al lui Grigorescu, care contine el

expozitiune a fost pentru el
lebedei, moare la 1883.

Un eveniment mai important a fost intoarcerea lui
Mirea 1884. El venea precedat de faima, cari i-o
tabloul istoric Mihai Viteazul primind capul lui Batori" din
1882 Varful cu Dor" din 1883. Tablou prea cunoscut ca
vi-1 descriu. Venea precedat de faima talentului lui de por-
tretist. In intoarcerea lui, cu a sculptorului
Georgescu a arhitectului Mincu va un interes pen-
tru neobisnuit atunci. In jurul se va forma o
societate Intim in 1884, care nu avea alt scop deck
de a cultiva artele. Intim Clubul era pus sub presedintia
d-rului Kalenderu, mare amator de de la care a
colectia, ce a format principalul fond al Muzeului Kalenderu.
Cel, care s'a ocupat de expozitiunile din anul 1884, 1885 ale

a fost Mirea. Portretele, ce a expus, ca tablourile
istorice i-au stabilit reputatiunea de care se va bucura 50
de ani mai departe.

Miscarea de la Intim-Club a fost de Esarcu
la Ateneul care se atunci, cu de a
Societatea Amicii din 1872. $i acum pentru expozi-
tiunea din Paris dela 1889, ca atunci pentru
cea din Viena, a organizat, tot cu Mirea, expozitiunea
titoare.

In umbra acestor plasate talente
noi cari apar. Mai 3 amatori : Juan Alpar (1855-1901),
grigorescian autodidact, A. Dimitriu Al. Djuvara (1858-19131
un puternic talent care ar fi lucrat opere insemnate, ar
fi perseverat ; apoi elevi ai : Constantin Pascali (1860-
1919), pictor de figuri, Constantin Aricescu (1861-193 ) delicat
pictor de peisagii poetice, Dimitrie Serafim (1863-192 ) cari
de la Paris a adus frumoase nuduri maniera profesorului

Henner, Titus Alexandrescu (1868- ) un pictor, care nu
a a inceputurile lui pariziene, Oscar Obe-
deanu (1866-1914) un pictor militar, care a realizat mai mult
deck se asteptau profesorii, un portretist A. Banulescu (1868-

) doi evrei : N. Gropeanu-Gropper, care a gravitat
scoala franceza, unde a Nic. Vermont (1868-1934)
care este unul din cei mai fecunzi dintre pictorii nostri a

activitate are mai multe faze.
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In timpul acesta la Iasi miscarea artisticd mergea tot res-
trângändu-se. Expozitiuni nu se mai fac, de cea din 1877

subiecte din despre care nu avem nici o
räzboi se la un Salon, la 1883, care a

rämas izolat. La expozitiune apar cei doi amatori de
picturä moldoveni : Eugeniu oinescu (1842-1909) elev al lui
Courbet dar care de la pictorul rus Aivasosky va cäpäta cuno-

lui de pictor de marine. Eugeniu (1845-
1909), elev al lui Evariste Luminais, care in expozitiune
a fost pictorul mai remarcat lucrarea lui Dumbrava
rosie" care a luat medalia de cl. I.

Aläturi de ei cu vre-o 15-20 ani mai tineri apar
talente mari : Gheorghe (1861) care cu vigoare

aceeasi conceptie reprezintá pictura de
portret Moldova, ca Mirea la Bucuresti. Profesor la
de Bele Arte din 1899 director cu tare dela 1910-1928.

St. (1863-1900) mort prea de timpuriu ca
fi dat mäsura talentului reintrat

cetul In vechile obiceiuri bune a produs ca
Scorpan, Varlam, Cornelia Emilian etc. 2 cari socotesc mai
mult ca desenatori : Jiquidi Hlavsa.

Pregátirea expozitiunei din 1889 a Ateneu-
lui, cât aniversarea de 25 ani de la de
Bele Arte, au dat nastere unei grupári pentru

intereselor Sculptorul Georgescu,
elevii cari erau tineri talente promitätoare ca
Artakino, Lukian, Spirescu, Loghi, Sperlich

câtiva din artistii de curänd au infiintat Cercul Ar-
primävara anului 1890. Prima expozitiune a fost

toamna anului 1890 la aniversarea de 25 ani a Ateneului
când s'au fäcut mari serbäri de Timp de 4 ani aceastä
Societate a fost pue contact pe publicul.
A continuat mai departe, aparitia Salonului desi
de continutul ei, sub conducerea lui Alpar, Serafim, Tincu a
rämas azi refugiul celor cum au fost : N. Angelescu,
D. Mihdilescu, fratii Serafim, Marinescu

Esarcu, care credea, a venit mornentul de a
cietatea Amicilor de Bele Arte, a fost impiedicat dela aceasta,
de activitatea lui diplomatick a pe Ateneu:

artei pentru doamne domnisoare Stäncescu,
Hegel, Voinescu mai târziu sectia de a Ate-
neului.

Din toate aceste eforturi, pe cari le-a canalizat
ateneist, s'a näscut 1894 Salonul care a

durat neintrerupt la 1916, sub conducerea directorilor
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de le Arte : Stäncescu Mirea. Amândoi conduceau
ordine autoritate, expozitiunile, cari se localul

Ateneului. Toti artistii timpului dela de la Iasi
s'au rnanifestat aici.

Dar intreprindere, care reunea la un
de deosebiti, atât ca intelectuald, cât ca inte-

rese, nu se putea nu nemultumiri. Chiar din anul
al 3-lea de al Salonului - din 1896 - s'a pro-
dus o secesiune, impotriva presedintelui : C. Stäncescu, sub
titulatura Salonul independenti", care amintea Salo-
nul Independentilor dela Paris.

Cei mai dintre erau :Lukian Ver-
mont, Artachino, Grant atunci cari-
caturistul N. Petrescu. Intre ei ca mentor trebue mentionez
pe amatorul criticul de Al. care a fost
ferment de ori pe unde a trecut. Gestul de inde-

al acestora s'a transformat Societate de
care a fost grupul ,Ileana". Societatea avea un program ; a
scoate o de a face conferinte. Apärau arta nouä
simbolistd, de a din Paris
Les Rose-Croix". Magul Sar Madan, acelei a
conferentiat la Bucuresti, producând tulburare. Cu
un Bogdan-Pitesti, inteligent, dar inconsecvent, miscarea
trebuia avorteze. Ea a fost reluatá mai vedea
curn.

*

La Iasi sau mai bine zis Moldova s'au
talente de mâna cari, n-au studiat dela
Iasi totusi nu se pot deck in mediul moldovenesc.
Acestea sunt : Artur Verona (1868) Theodor Pallady (1871).

Verona, desi are in vinele sânge de italian-levantin, s'a
la Dorohoi. Acolo toate irnprejurimile,

unde pärnântul este de Bisericele lui
Stefan cel Mare, se se sub obsesiunea
arnintirei ; de Verona, care a debutat cu un tablou
In codrul Hertei" s'a fäcut cronicarul pictural al peisagiului
moldovenesc al trecutului de glorie al Moldovei.

Palady, care sângele a prin sita mai multor
generatii romänizate, este el un obsedat al frumusetei
sagiului moldovenesc, a conacului boeresc de A trecut

prin atelierele marilor : Gustave Moreau a lui
Puvis de Chavannes, al nepot era. In atelierul lui Mo-
reau a profitat de atmosfera de independentä de
acolo, care Matisse a rupt trecutul a

noug a Fauves". Pallady arta lui a
subiectul linia. Acum il coloarea armo-

niile ei.
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Aláturi de cei doi cari sunt de boereascd, tre-
bue punem pe alti 2 de plebeiand, pe cari i-a produs

: Octav (1872) D. (1872-19 ).
un temperament grosolan un cap de revoltat.

El pune culoarea din pe cu cutitul, penelul
este o prea pentru el. natura
fiinta Revoltele dela 1907 au fost subiectul

mai potrivit pentru temperamentul lui pentru ideile
lui socializante.

el iesit din mediul este o fire mai
putin protestará ca ; dar la el se gäseste dragostea de
omenire dela saltimbanci la

coala a mai produs alte talente : Vasile Costin (1895)
Burghelea (1874), Poittevin-Scheletti (1874) un

al pitorescului iesean, Atanasiu, actualul director
al scoalei etc.

Anul 1902, care este pentru anul Salonului de
Toamnä, este la anul aparitiunei Tinerimei
tice".

Ideea acestei asociatii a luat nastere la München, din discu-
tiunile a doi artisti fäceau studiile acolo : Kimon Loghi

Ipolit Strâmbulescu, cari prin trecerea la Paris s'au
G. Popescu ; la intoarcerea

in asociat pe reprezentantii independente
: Lukian, Vermont, Artachino, Grant. Grupul s'a

complectat moldoveanul Verona sculptorii, pe cari
i-am väzut (Storck Spaethe).

Nota a grupului era secesionismul, care este
forma a curentului simbolist. Cel, care o reprezenta
mai bine era Kimon Loghi, elev al marelui pictor Münchenez
Fr. Stuck. el a adus simboluri ca Post mortem laurea-
tus" sau simboliste in forma a acestui
curent Din lumea Basmelor" acele compozitiuni Ileana
Cosinzeana Fät Frumos pentru Casa Burileanu ; a trecut
apoi la portret peisagiu, pe le
agreabild dintr'un sentimentalism dulce.

Ipolit reprezinta la Tinerimea revolta
triva nu atât a contra directorului ei Mirea.
rea fusese protectorul lui in de
bulescu se declarase grigorescian. E posibil maniera

a lui Mirea fi ceva, care fi jignit. Aceasta
nu ne priveste e deajuns constatäm, acestor sen-

timente se datoresc parte existenta Tinerimei. El
a pictorul plien-air-ist al subiectelor de ciobani

a de apartament sub de
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Lukian a mândria Tinerimei timpul gloriei ei
atins el apogeul peisagiile din regiunea Brebului florile
lui de de când technica lui dau lucru-
rilor o un catifelat, care numai la el se

Popescu, sunt doi bretonizanti, cari
maniera numai peisagiul : un techni-
cian, a este de o pe
cu o a valorilor, cari face ca tablou

vibreze. Popescu, tot de talentat, dar mai cuminte ca
temperament.

Vermont s'a pus el pasul vremei a pictat el Salo-
mei subiecte simbolice ca : Invierea fiicei lui lair" din viata
lui Isus, aceasta cu atât mai mult cu el fusese un elev
al de la München.

Artachino Grant au aceeasi ca la 1896, fizionomii
putin schimbate

Verona, pe cunoastem, reprezintd Moldova.
Dar artistul, personalitatea, care a avut cea mai mare

supra destinelor Tinerimei, a fost A. S. Princi-
pesa Maria, patroana care nu s'a multumit inspire
cu ideologia simbolisto-bizantind, de care era impregnatd
creeze mediul propice, de dar a contribuit
personal cu studii coloristice de aplicatd, care au
creat vremei un stil.

Tinerimea a avut un succes enorm a deschis artelor
perspective, pe cari nu le avusese atunci. Ea a creat ama-
torismul la noi. Colectionari ca Simu Mortun altii de la
ea pornesc. pe de Loghi, Verona, Steriady

la mersul ei este ascendent ; de la
coace decade.

Cu succesul pe care avut Tinerimea a atras cursul
timpului parte din artistii, cari expuneau la Salonul oficial
parte dintre talentele noi, cari se ridicau, la Bucuresti,

si la
Astfel a atras pe artist novator stabilit la Paris.
Bunescu peisagist de germand, dar care

brazda lui Popescu. d-na Cutescu-Storck, care a
evoluat spre decorativism. Steriady, un alt bretonizant.
Satmary, pictorul, care a descoperit Balcicul i-a deschis
atât de fericit succes in pictura româneascd. El va

unul din prezidentii Tinerirnei. Pe Stoica, mostenitor al
lui Verona subiecte moldovenesti din trecutul
noastre. Murnu, pictorul Bucegilor. Teodo-
rescu-Sion, mai mobil dintre pictorii nostri. Ionescu-
Doru, pictorul iernelor noastre. Pe Sirato. Pe Teisanu, delica-
tul pictor de nuduri de peisagii decorative. Cornescu, sin-
gurul reprezentant al picturei lui Lukian, care se inrudise.
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Segal, secesionist dela Berlin pe Mützner, dela Paris,
ambii aducând pointillismul in pictura

De la Iasi a atras pe Abgar Baltazar, cel de preocupat
de bizantinism. Pe Ressu, pictorul intelectualilor dela
Kubler. Pe Iser, care la noi reprezinta fauvismul lui Derain,

care de a expus la noi in Dumitrescu
pe N. cari desi de talente deosebite nu se pot separa

unul de altul.
Tinerimea a dus faima artei românesti peste granitele

târei, participând la Expozitiunile dela Atena, München, Ve-
netia cum a atras spre noi artisti : Brangwin.

Salonul oficial a credincios lui Mirea, care
trona. Expunea rar, unul sau 2 portrete. Numai
imprejuräri au putut scoatä din pasivitate. La 1902 la
aparitia Tinerimei la 1910 la mutarea Tinerimei localul
propriu amenajat fosta a Panoramei dela Grivita.
Atunci expune câte 15-20 lucräri, pentru a contrabalansa a
atrage publicul sedus de Tinerimea.

Au rämas Salonului oficial, toti pictorii ademe-
niti de figura omeneascä, deosebire de Tinerimea, unde pre-
domina peisagiul.

Astfel aci expunea : Costin Petrescu, demnul succesor al
lui Mirea in arta portretului. D-sa mai are alte titluri in arta
româneascd, acela de a fi mare pictor decorativ care
Fresca Ateneului un reinvietor al artei frestii, dar despre
acestea voi vorbi altâ datä, pentrucä astäzi mi-am impus
nu pomenesc de ele.

Emilian al succes se datoreste picturilor de
pe câmpul de dela Marna.

Eustatiu Stoenescu, care desi a expus Tinerimea, nu se
poate separa de Mirea, al cdrui elev a fost,
ditia de Acum la Paris sub influenta Wist-
leriane.

Al. Romano, acel talent de inzestrat, care
viata a rämas sub maestrului chiar ce

a trecut prin Italia, de unde a adus minunat tablou : Idila
: o femee goalä o carna tie de sidef, pe

de ramuri, de 4 fauni. Acest tablou ne ce ar fi putut da,
viata lui nu s'ar fi stins la 28 de ani.

Pe Troteanu el compozitor de subiecte moldovenesti.
Nitescu Burada, ultimii elevi ai lui Mirea.

Pe Popescu-Molda, de la Iasi.
In acest timp, unul singur, domina necontestat

carea de artä ; un izolat : Acum era stabilit la Câm-
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pina. Acolo, penelul lui cânta idila de
aerianä.

La Iasi s'au manifestat numai acei legati de farmecul ora-
sului ca Cosmovici, Bordenake ajunul räz-
boiului apar talente, cari se vor desvolta dupä räzboi :

Acesta era tabloul artei pânä la räzboi.
räzboi lucrurile s'au schimbat. Intelesul acestei picturi 1-am

conferintä, ce am la Ateneu. voi rezuma
aci pentruca sä plecati cu o idee despre pictura
româneascä.

In timpul räzboiului, linia frontului, táia o
parte la Bucuresti, alta la Iasi. mai ai Salo-
nului ai Tinerimei la De atunci Tinerimea merge
descrescând se sub conducerea singurului ei
initiator : Loghi cAci Strâmbu a murit. Cei tineri la

unde au format o grupare de artä Arta
din 1917. Ea a fost sub conducerea lui Pallady
triumful ideilor moderniste ale fauvismului, care se pretindea
descinzând din pictorul Cézanne.

In Societate erau : Bunescu, Cornescu,
Gh. Dumitrescu, lonescu-Doru, Iser, Macedonsky, Ressu,
Tei.Fanu, Teodorescu Sion, Tomescu, Tonitä care asociat
apoi tineri.'fimp de 10 ani a avut influenta cea mai
mare.

Cei, cari deosebit sunt : Teodorescu-Sion,
care a dat lucrárile cele mai de de dupá
de compozitie maniera din
regiunea Argesului Ressu, care a dat tabloul mai bun din
câte s'au expozitii : Nudul" din colectia Zambaccian.
Pentru soliditatea lui de drept cuvânt
a fost ales ca succesor lui Mirea la de Bele Arte.

Alte 2 personalitäti sunt : St. N. Tonita, 2
moldoveni cari sculptorul Han, alt moldovean

Sirato, un oltean au un grup aparte, care fiecare
an dela 1926, ne dau expozitiunile cele mai cercetate. Tonita,
iatä o mare personalitate artisticá, care este chinuit de
problema culoarei. Cu instrumentul technic, pe care
fäurit mintea de cultura cea mai adeväratá,
ar voi sä se ridice peste studii realizári de figuri singuratice
am avea in el un popas drumul artei românesti.

In fata acestora s'a ridicat o generatie a acelor tineri
cari format ei asociatia Grupul nostru" 1931, din
cari fac parte : D. Bdjenaru, Constantinescu, An. Demian, Io-
nescu-Sin, Paul Cassilda Miracovici, G. Nichita, Take Papa-

20
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triandafil, Phoebus, Take Soroceanu, toti de tendintä neo-

Intre timp oficialitatea a reinfiintat la 1924 Salonul oficial
a infiintat Premiile Nationale cari s'au acordat pe

lui Mirea, lady, St. Popescu Steriady. In fata
Salonului oficial, s'a Salonul Ateneului, are
rostul lui de a fi.

Acesta este drumul drept al picturei românesti. La dreapta
la acestui drum sunt 2 grupári. Cei de dreapta

imprejurul revistei Clipa" 1923, I. Igirosanu, Hor. Cretulescu,
V. Condoiu, cari descind linie directä din Horatiu Dimitriu,
care spunea el picta ros, galben albastru". Cei de
din jurul revistei Contimporanul" din 1924. S'au strâns in
jurul personalitätei lui Marcel Iancu, evreu autodidact, repre-
zentant al artei abstracte al dadaismului, locotenentul säu
Maxy. ei 2 minoritari M. Teutsch Victor Brau-
ner 2 : Corneliu P. Bratasanu.

Astäzi, acest grup de s'a märit o altä grupare in
1933 : Criterion'. care pe Lucia
cescu, Mikaela Elevteriade, Merika Rdmniceanu, Margareta
Sterian, sotii Daniel, /onescu-Sin, Iorgulescu Yor, Henri
targi.

Intre aceste douä directiuni, apropiindu-se mai mult
stânga, de dreapta, gruparea femeilor pictorite, cari
si-au format o societate aparte, care au intrat
tiunea internationald a femeilor artiste.

Ca tabloul fie compet ar trebui vä de pic-
tura in tinuturile alipite.

In Transilvania, Bucovina, in Basarabia, ocupatiunea
româneascä a &sit de artä organizate. Le-a pástrat
câtva timp ca lui Ballayre din sau cea din
Baia Mare din Transilvania ; politica artisticá româneascä
a creat 2 care dea o intorsáturá româneascä artei.
fel de la de cea dela
Cluj (1930), sub conducerea pictorului Catul Bogdan,
scoalä care astázi este la Timisoara.

Arta româneascä in aceste tinuturi este mai veche
fie cunoscutä. Arta din cea religioasä ca in

Ne vom ocupa ocazie de cea religioasá de
schimburile de diferitele tinuturi Arta
civilá din Transilvania s'a desteptat cam tot cea din
Principate, poate ceva ma curând. Constantin Lecca (1810-
1887), este care a pictura la Pesta. La
cere a trecut muntii Româneascä a contribuit la

istorice la noi cele 2 tablouri din viata
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lui Mihai Viteazul tefan Mare. Prof esor de desen la
gimnaziile din a rámas Asociatul in bise-

Misu Pop (1827-1892), studii la Viena, s'a
la Brasov unde a continuat ramura de bisericeascä,
dar a practicat el Tara Româneascá, unde s'a fixat ca

al Domnitorilor timpului dela Barbu la
Carol I. De asemeni Gh. Lemeny Moldova.

Succesorii nu s'au ridicat la nivel ca
Printre ei trebue rnentionäm pe Popescu,
tescu, au expus la Expozitiunea Astrei din 1862.

Dupä ei vin Hentia (1848-1904) N. Bran (1860-
) cari s'au stabilit in In Ardeal rámâne singur necon-

testat Oct. Smigelsky (1866-1912). Pictor al Catedralei din
Sibiu, a avut o activitate, care s'a intins in Ungaria. El
reprezinta desteptarea bizantind in regiune.

Dupá räzboi arta inventarul
expozitiune, care a avut la 1921 Cluj. Aici s'au putut
observa pe lângá artistii veniti din Regat, cum este Capidan,
macedonean de origine, pictorii A. Pop, Cabadaef,
pea, Codreanu, Cornea, Pascu, etc. toti ridicati de
räzboi.

Catul Bogdan, A. Ciupe, An. sunt profesorii dela
Scoala de Belle Arte la Cluj 1930. incepuse
a produce elevi, miscarea a fost opritä in prin
mutarea Printre elevi trebue numbrám :

Traian Biltu, Brana, Letitia Munteanu, I. Pop, care ne
contributiunea puternick cu care arta ardeleand vine in
torul miscárei de

In Banat a fost o de artä independentá de cea din
Ardeal poate mai veche. Ea e reprezentatá prin initiatorul
C. Daniel (1798-1873), prin Nicolae Popescu (1835-1877), fiu de
iconar, el pictor bisericesc dar trecut pela Pesta, Viena,
Roma este pictor de portrete.

Ion Simionescu (1881- ), elev al din Munich
contimporanii C. Liuba, Brutus Haneq, directorul de
peste munti, etc.

Pictorii fäcut expozitiunea la 1923. Erau
14 pictori. Tirnisoara, cel mai important centru de viatá din
Transilvania a atras spre ea de Belle Arte dela Cluj.

In Bucovina arta picturald româneascd a avut un talent
deosebit Epaminonda (1843-1891), care este din
generatia posterioard initiatorilor.

el vine un alt de Eug. Maxirnovici, care
duce cu greu zilele, profesiunea sa.

rázboi bucovinenii fácut expozitiunile la
Cea este din 1925 in au nu mai

putin de 34 printre cari citám pe
vici, Eug. Chirovici, Const. Tarnovski, etc. minoritari.

www.dacoromanica.ro



308

Basarabia a venit ea cu aportul : Ea fäcut dela
1926 expozitiunile regionale, cari au ejuns 5-a sau
a 6-a.

Pictura din arta ruseascd, aduce
violenta ideilor noi arta noasträ.

Totusi artisti academici ca A. Catargi s'au impus
la noi.
Acesta este tabloul picturei românesti cu el aveti un

aspect al artei Rämâne cea de a
a acestei arte, acea a alb negrului, despre care voi

vorbi in lectiunea viitoare de la 28 Martie.

Gravura

Sculptura Pictura sunt arte de mare suprafatá,
pentru-cä se la ornarnentarea cládirei ; pe când gravura
are caracter mai intim, este o maniabilk pentru-cA
serveste ornarnenteze cartea când e de sine -
ca planse - ea se mape rar se
la ornamentarea interiorului numai

- serveste la exteriorului sau a stradei.
Materialul documentar al acestei arte este mai bogat

deck al lucrul se prin aceea, este o
de o dimensiune. Ea este o artä de de conture.
Cu aceastä ea se numeste arta Desenului. Dar

conturele se pe suprafete de care in
tatea cazurilor este cu träsâturi fácute de cele mai multe
ori cu creionul negru ; de aceea sub acest aspect artá
se numeste arta Alb Negrului.

Din irnprejurarea, aceastä artá este cea mai
de dimensiuni mici, ea este cea mai utilizatd, pentru a
ma toate gândurile omenesti. cartea, ea
este complementul plastic al gändurilor exprimate prin ele ; de
aceea ea este cea mai expresiv5 dintre toate artele plastice.

Dar tot din imprejurarea este cea mai simpl5 dintre
arte de dimensiuni, ea este susceptibilá de a fi repro-
dusä serie. Deci pe de o parte este desenul
original alatuit de atre artist - care este unic poate fi
lucrat in creion negru sau colorat, in praf de cárbune sau
pastel, in neagrá sau coloratá (sanguina) condeiul
- pe de parte este modul de reproducere al acelui exem-
plar unic, serie prin mijloacele puse la
dispozitiunea tiparului acestea constituesc Gravura,
ritele ei forme, materia Intrebuintatä. Astfel xylogravura
este arta reproducerei pe matritá de lemn ; Chalcogravura este
reproducerea pe sau ; Litogravura este reproduce-
rea pe piaträ Fotogravura este reproducerea pe o
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placä, care se impresioneazd
ca un complement al acestei arte : Zincogravura, care este

reproducerea pe de zinc cea din urmä dintre
procedeele : Linoleogravura, care este arta reprodu-

pe linoleum. Mai sunt alte mijloace technice de repro-
ducere, pe cari nu le voi mai mentiona aici, pentru-cd nu sunt
atât de uzitate ca acele mentionate pentru la noi in
numai pe acestea le vom La acestea poate ar mai fi de

numai Tipogravura, arta reproducerei mij-
loacele limitate ale tipografiei, adicá puncte drepte sau
curbe, cari la noi au dat vre-o câteva

Dar materia lectiuni asupra Gravurei româ-
nesti vom face limitatiuni ale subiectului ca in
lectiunile precedente, de a nu vorbi despre desenul
corativ ci numa de acela expresiv, care are de scop de a
produce o formá, o un aspect din realitate sau de a
exprima o idee iesitá din minte.

Vom mai limita subiectul, excluzând gravura consacratá
literaturei bisericesti, ocupändu-ne de cea civilá.

Astfel limitat subiectul, este prea mult pentru spa-
tiul unei ore, ar trebui vä vorbesc despre
tul desenului la noi in despre profesorii de desen, cari
ne-au fost tainele artei ne-au lâmurit
rudimentele ei, n'ar fi posibil gândesc chiar
la o actiune consacratä numai acestui

Voi pomeni dar numai despre aceia, cari au fácut lucrári
de sine ca destinate a incadrate, gravuri
pentru literare sau ilustratiuni umoristice caricaturi
pentru reviste.

gravurá, ca sculpturd decorativul a
precedat expresivul, decoratiunea unui text a predecat
nevoia de a ilustra acel text. Pentru expunerea materiei
fata am luat calea inversä de a sui de la rezul-
tate la cauzele

De gravura textelor religioase a precedat gravura
din textele civile. Am avut Evangheliare, Liturghiere,
Psaltirii ornate apoi Hrisovul ornat, Cartea albumul. Dar
gravorul cártei civile in parte din gravorii cärtei
gioase aceasta este adevárat pentru gravorii in lemn, cari
sunt singura specie de gravori, pe cari i-a cunoscut trecutul
artistic al noastre sunt gravorii trecutului bisericesc.

Gravura in aramá, pe piatra litograficä, fotografia
zincogra fia, etc., s'au desvoltat cursul secolului al XIX
ne-a venit de peste hotare, fie prin gravori cari s'au

asezat la noi, fie prin gravori români, cari s'au dus
tate ca sá cunostintele artei fie prin gravuri lu-
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crate in de pentru noastre
românesti (Goupil, Vibert, Barfus, Dittmarch).

Mai sunt o serie de gravuri, cari sunt foarte cdutate de
colectionarii nostri, gravuri, cari n'au nici o legAturá cu
miscarea de artä, pentru-cd nu s'au pentru noi,
ci pentru publicul sträin din cari s'au publicat cari
pentru noi n'au decât un interes informativ.

Acestia sunt : : Mayer (1801) Hering (1838) Rey
(1845).

Francezii : (1819) Hector de (1828) Lancelot
(18....) (1837) Bouquet (1890) Doussault (1840) Laurens

(1847) Valério (1851) etc...
Germanii : Alt (1826) Eminy (1826) Knapp (1850) Tren-

tensky (1853) Thuman (1876).
Ungurii : Karaczay (1817) Barabas (1831) etc.
Pentru noi toate lucrárile acestora, cari fac la

lectionari nu fac cea mai dintre lucrárile gra-
vorilor nostri, pe cari le vom vedea acum in mod sumar.

Gravura româneascd s'a tipografiilor
românesti.

Cele mai vechi tipografii sunt cele, cari s'au in
Tara Româneascá imprejurul mitropoliilor din Târgoviste
Bucurest si imprejurul episcopiilor de Râmnicul
Vâlcea.

Cele din Ardeal cele din Moldova au primit impulsul
de la miscarea din Tara Româneascd.

Astfel Ardeal au fost acelea dela Brasov, Sibiu, Alba-
aceea dela Cluj, transferatá la Blaj, a Episcopiei Unite.
Moldova au fost : tipografia Mitropoliei din

pografia M-rei Neamtu. Ca anexe ale trebue considerate
tipografiile Episcopiei de Bucovina a Episcopiei
de Chisináu Basarabia.

Imprejurul acestor a gravura pe lemn,
autochton româneascä, care unul din capitolele, cele

frumoase ale artei românesti. Despre ea vá voi vorbi altá
Gravura pe aramá, care Occident inlocuise gravura pe

lemn, nu era cunoscutá la noi. Totusi in Moldova se
sea un pecetar Schwefelberg, originar din Banat mi se pare,
care se incumetase facá 8 gravuri pentru traducerea lui
Buznea a romanului Paul Virginia" 1831.

Aceste tipografii au luat nastere atunci, când s'a simtit
nevoia pentru cele 2 principate de periodice, cari informeze
lumea despre evenimentele zilnice.

Primele 2 tipografii au fost, cea a lui Assaki : Albina",
1831 numele ziarului, pe care-1 scotea, iar cea din tara
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Româneaseä desi la 1817 de 3 asociati, nu a
vut intrebuintare atunci, când I. Eliade a ho-

gazeta Curierul Românese" la 1829, la
care a tipografie.

De la si Assaki Eliade s'au izbit de dificultatea
de lipsa mijloacelor de a reproduce o imagine, care ar fi

dat un alt agrement lucrdrilor iesite din tipografiile
Cel care a fäcut fatá acestei nevoi a fost Assaki,

care cunostea desenul, ca Pictura pentru a-1 fi studiat la
Viena la Roma respectivele Academii de le Arte. La
Academia se gäsesc carnetele lui de schite desene
de pe acea vreme a studiilor.

El, s'a intrebuinteze procedeele
grafiei care atunci era o artá de curând descoperita
de germanul Senefelder (1809). La Viena litografiase un
portret al Tarului Alexandru. a cerut de la
rul Mihai Sturza acorde privilegiul litografiei pentru
Moldova. L'a obtinut pe un termen de 15 ani atunci

din sträinätate pe un litograf Hoffman, iar pentru
gravurele in lemn, pe un grec : Contoleos Romanos, care
lucrase portretul lui Callimach pentru Condica lui de Legi
a Moldaviei si astfel a lucra. Dela s'a gândit
scoatä planse litografiate fie desenurile date de el, fie
dupä indicatiile de subiecte date de el, cari apoi au fost scoase

Album. o esrie de litografii, dar pentru acestea
aduce un litograf pe de Adler, pe numeste
profesor de desen la cursul extraordinar mai
cu d. Muller.

Cu acestia face 2 : Stefan mare
mama lui la M-rea Neamtu" Stefan cel mare rostind tes-
tamentul lui politic".

Elevii acestor profesori dela Academia
progrese mari. Cei mai talentati dintre ei erau Gh. Lemeny
G. Panaiteanu, printre cei talente mai erau lui
Gh. Assaky : Alexandru Dimitrie. Toti au luat notiuni de
litografie fiecare dintre ei au produs ceva. Astfel
meny a litografiat portretul lui Dimitrie Cantemir pentru
Hronicul Moldo Românilor editat de Panaiteanu fácea
desene litografice pentru Albina, lui Assaky pentru
Calendarele lui. Pe câte patru, Assaky va interveni, fie
trimesi la pentru studiul litografiei. Panaiteanu care
va lua Piloty va ajunge un maestru in lito-
grafie, cât xylografie.

In Tara Româneascá, Eliade Rädulescu a simtit aceeasi
nevoe ca Assaky. El nu avea cunostintele de pe
care le avea Assaky.

La Bucuresti litografia a luat o desvoltare decât
la Tot Eliade in librarii Walbaum Weisse
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au un atelier de lithografie, aducând din Germania ca
specialist pe Bieltz pe Weinrich. Acestia au primele

pentru Curierul. La ei s'au publicat Almanachul
Curti cu htografiile din el, cum este aceea, care reprezintd
pe Banul Mihalache Ghika din 1837. Aceasta litografie
pdstrat independenta mai târziu pe la 1845 a fost

la Tipografia lui C. A. Rosetti Winterhalter.
Eliade comandat un teasc litografic prin Casa Hagi

Popp din Sibiu de la Dresda i-a fost trimes un desenator
Carol Begenau. Nu se cunosc primele ale acestui
artist, ci numai altele ulterioare ; de altfel nici nu a

profesiune, el vocatiune a deve-
nit o personalitate importantd lumea

Cu toate acestea bune ale gravurei, totusi se
aici nevoia de a initia pe tinerii români la notiunile

acestei arte. Profesor de desen la Colegiul Sft. era un
italian de la Agram : Carol de Vella, care zicea
sau Wallenstein (1795-1860) el a scos elevi buni, ca spre
exemplu Adolf Stege, care a obtinut premiul I la 1832 sau pe
fiul Heinrich Vallenstein, care va fi trimes 1840 la
Viena.

Cel care Domnitorul AL Ghica punea nádejdea,
pentru ca cu el poatá rivaliza cu ceeace fâceau Moldovenii,
a fost I. Negulici. Cu Negulici protejatul lui, pe

dorea Domnitorul un Album Românesti.
De aceea 1-a trimes la Viena, unde a nu numai
litografia, dar calcografia. La intoarcere nu a mai
bumul proectat, pentru-cd nici Al. Ghika nu mai era Domni-

; dar a foarte multe portrete litografice ale boerilor
vremii. Ca desenuri de plumb maniera desene-

pe care le Ingres. A ilustrat ca acea publi-
catá la Kopainig lui Guliver cu vre-o 80 de
mici. .revolutia dela 1848 1-a la Brasov a

portretele revolutiunei române din Transilva-
nia, ca tovaräsul lui de exil B. Iscovescu.

el au mai fost la Viena H. Walenstein
Toma Constantin.

Acestea au fost inceputurile, cari nu gravura
din perioacla precedentd, gravura lemn ; nu a conti-
nuat acurn. De ea ne vom ocupa numai in care
ea se cu apusului.

Aceste inceputuri au imitatori printre acei, cari
ceau nevoilor intelectuale crescânde ale societätii din cele
2 principate.

La Iasi exemplul lui Assaky, care scosese vre-o 12
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ale orasului Iasi de Rey Miller le stransese in Album si
care primise dela Panaiteanu ca Rornânca" Cele 2
Surori" este urmat de Kogálniceanu la Tipografia Cantora

special pentru Calendarul pentru Poporul
pe care scos.

Avea el pe fratele lui mai mic Alex. Kogálniceanu
ajuta care nu este cunoscut ca desenator.

activitatea tipograficd a lui Kogálniceanu
apare o intreprindere tipograficd a lui T. Codrescu

pentru gazeta Buciumul care ea va scoate ca-
lendarul ei cu ilustratiuni.

Tot la miscare trebue socotit litograful
Antoni Parteni, care a fost vreme prof esor de caligrafie

desen la mutat la Galati va acest un
Institut de arte grafice, care mai exista El se
case ilustra tie ca in portretul lui Beldiman pentru Jalnica
Tragedie.

La miscarea era mai s'a des-
voltat mai intens. Cel care nevoile româ-

s'a insetalat la Bucuresti a fost Karkaleki, venit dela Bu-
da. va conduce tipografia dela 1836 la 1858, o
va trece lui Vasile Boerescu. In atelierele s'a publicat
manachul Statului cu litografii in hors-texte. mai
deschisese si o cu T. Pencovici. Fratele
cestuia : C. va el o tipografie, care

aceea a lui Valbaum, de care am vorbit mai sus, va
forma fondul tipografiej ziarului Românul" a lui Winter-
halter C. A. Rosettj (1845). Din teascurile ej va apare Calen_
darul popular printre ilustratori se A. artis-
tul venit din Banat.

In provincie, la Craiova, se mai o tipografie, aceea
a profesorului de desen de la colegiul local Constantin Lecca,

care-si publica ziarul redactat de : Mozaicul" (1838). El
este autorul desenurilor in 1834 in Biblioteca româ-

Tot de aici din Craiova se un desenator-caligraf
Gr. Plesoianu, care la 1838 o Ghenoveva de Brabant

8 stampe cari pot fie de el sau aduse dela Viena, ca acele
de Seipp pentru Telemach, publicat traducere tot de el.

Aceste sunt inceputurile artelor grafice Craiova, cari
au acolo o desvoltare atât de mare.

la 1848 cam aceasta era starea de lucruri.
ceasta vântul de regenerare, care a suflat in 'Tara Româneascd,
a adus premeniri domeniul artelor grafice.

Astf el au apdrut o serie de ateliere ca acel al lui
Kopainig (1852). Acel al lui Ohm (1852). Acel al lui Ulrich.
Acel al francezului I. Pernet.
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Toate acestea au dispärut sau au mers la alte ateliere mai
vechi.

Douä au avut o durabilitate mai mare. Au fost ate-
lierele, pe cari le-au A. Bieltz W. Voneberg pe
cari cunostem de mai sus.

Atelierul lui Bieltz a fost pe la 1850 avea ca
specialisti Deubel ca tipdritor pe K. Danielis ca litograf.
Din acest atelier de modele de desen liniar a iesit un
Album al Române culori - sau stampe pentru
rusalimul liberat tradus de Pacleanu, etc.

Atelierul lui Voneberg a luat la 1853. La el lucra
ca specialist artistul vienez August Strixner. De el este repro-
ducerea tabloul Unirea a lui G. ; dupä cum de
Sathmary vre-o cât-ca timp instalat in ca fotograf, este
reproducerea Unirea P. Alexandrescu.

Din acest atelier au cele 16 frumoase ilustratiuni
pentru Cartea lui Al. Pelimon : Faptele Eroilor (1857).

Lucrärile mai de se executau sträindtate la Viena
sau Paris : la Lemercier, la Goupil, Boyt.

Nu voi mai pomeni nimic de xylograful Pcekacek, pe care
tipografia Mitropoliei adusese pela 1854, pentru-cd ne-am
impus de a nu vorbi acum de gravura bisericeascd.

Anul 1857, care este anul ideei de Unire a surori,
este un an important pentru arta pentru 2 motive :

Intâi, este anul care apar gazetele umoristice
ilustrate, au deschis noi perspective pentru arta alb
grului.

Al doilea, este anul in care un mare
al trecutului nostru : maiorul D. Pappazoglu a luat
de a edita publica planse grafice privire la Istoria
rioasä a sau la evenimentele mari ale zilei, pe
care a tinut-o timp de 40 de ani.

Stabilimentele grafice din perioada fac la
noile nevoi, care se acum ; dar altele iau nastere pentru
nevoile gazetelor mai importante, cari apar acum : Românul lui
C. A. Rosetti Nationalul lui V. Boerescu. Aceste gazete
se amenajeazd ca tipári gazetele umoristice
ilustrate, astfel la tipografia apar Nikipercea" lui
Oräseanu, Ghimpele" lui Ghe Dem, lui P. Ghika,
Pepelea" lui N. Fundescu. La Bieltz, trecut sub conducerea
lui B. Baer, apar Nichipercea", Scrinciobul" lui P. Grädistea-
nu Daracul". La Românul apar al lui Hajdeu,
Asmodeu", etc. la Pernet Cicala".

Ba se mai pentru nevoile tot mereu crescände
ale peirodicelor alte stabilimente al Lucatorilor A_
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sociati, cari pe litagraful K. Alexander (Sander)
cari vor scoate revista umoristicd Sari Vari sau Sa-
tirul". Alexander Socek lu vor un

stabiliment, care a mers tot träeste astázi,
organizat pentru toate felurile de

Toate aceste publicatiuni, cari desenatorii sunt : H.
Trenk, elvetian venit din Sibiu, care pe aspectul acesta
necunoscut de desenator de caricaturi este cunoscut pentru

mai serioase, ce a fácut, ca albumul pitoresc al
nästirilor din Dâmbovita, pe cari le-a vizitat in
parda lui Odobescu.

Satmary, care era fotograf al Curtei, a dat in
timp la 1860 prima Ilustratia" care utilizeazd
nicografia agrementarea ei. Satmary a mai pe
noul Domnitor Carol in calátoriile lui pe la a
alcätuit o serie de din costume, cari sunt una din
cele mai frumoase din acea vreme, pe cari le-a
reprodus chromolitografie.

Preziosi, care a fost adus de Domnitor de la
nopole pentru a un album de din tara

Dembitzky, un polonez refugiat la noi, care numit
sor de desen, a fost unul din mai desenatori de
ricaturi.

Emil Volkers, din Dusseldorf, pe care de asemeni Dom-
nitorul chemat pentru a se inspira din manevrele armatei

din 1875 a face un Album militar.
Vincenz, care deseneazá pentru Cucurigu", Lili Bieltz sau

Serrea pentru Asmodeu" Ghimpele" etc., chiar
el sau Ghe. Dem.

Pe acestia i-a utilizat maiorul Pappazoglu pentru plan-
sele lui, cari dela 57 la 77 au ilustrat toate evenimentele
importante ca : Unirea, Pricipele Cuza si Principesa Elena,
trunirea armatelor Muntene Moldovene, Improprietärirea,
Principele Carol, Revársarea Dambovitei. Cásätoria Domnito-
rului, Moartea lui Heliade Rádulescu, Defilarea trupelor
fata Domnitorului, Mihai Viteazul
pentru Neatarnare, etc. de scenele istorice, cari toate
formeazá o artisticg in de dina-
inte de

Dintre acesti artisti vrea vorbesc numai de unul
care nu este prea cunoscut : D. M. Serrea, care desi moldovean

origine a lucrat mai mult la Bucuresti a lucrat mai mult
in xylogra fie, arta pe care o la Viena, unde fusese tri-
mes la marele artist Barfuss.

Gravura pe ia ea nastere perioadá
dinteodatá se la de superioará artistul

Aman, care invätase Franta 1-a practicat
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dragostea de cu care le pe toate. Subiectele
sunt toate sunt destul cunoscute pentru a nu le
mai aminti. Reunite Album ele au fost puse vânzare
la 1875.

In in acest timp, umorismul nu a avut aceeasi
desvoltare ca Muntenia. Revistele Bondarul", Boldul",
Clopotele", Perdaful" se publicau in tipografia Ad. Berman.

Numele artistilor, cari lucrau nu se cunosc, mijloacele de
reproducere erau mai ieftine, gazetele iesene nu pu-
teau avea tirajul celor din Bucuresti ; de aceea ele foloseau
gravura lemn este cunoscut cel care lucra pentru Bonda-

: Weingarten.
publicatiunile ilustrate erau mai putin numeroase

deck in Muntenia, in schimb chestiunea mijloacelor de
producere era mai in cinste, fusese indrumatä serios
de Assaky.

Gh Assaky rämäsese fidel preocupatiunilor lui continua
scoatä Calendarele lui ilustrate cari foloseste desenele

fiilor lui. Cäutase sä o
aceea a lui Satmary din Bucuresti face Icoana lu-
mei" 1865.

Elevii, pe cari trimesese intre cel
mai pentru arta : Panaiteanu se intorsese la
1858 pusese la cale unei de Belearte la

care a luat la 1860. La aceastä deose-
bire de de Bele Arte din Bucuresti, care nu o avea, a
fost o de xylografie, un curs predat de el. Din

lui se va ridica un elev, care a cinste maes-
trului. Acesta a fost C. Stahi, care a practicat nu nurnai xylo-
grafia, dar calcografia pe care le-a studiat la München
1872-1875. Intors din a ocupat catedra de xylo-
grafie la de Belearte. De el se cunoaste portretul
Elisabetei, doamna românilor xylografie sau copie Ph.
de Champaigne Edelinck in aquaforte.

Gravori in lemn mai existau pe lângä tipografiile din
provincie, ca cei dela tipografia Catzaf any din Bârlad pentru
care lucra Gatzulescu, Weingarten (Cartea Carlarnbrogio)
chiar D. Serrea, din Tecuci.

In perioada care rkboi, miscarea artelor
grafice, care fusese intreruptä in timpul räzboiului reia
mersul puteri noi.

Scoala de Belearte de la nu a produs elevi noi
artele grafice (Stahi singur continua sä expunea
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xylografii) schimb a produs vre-o artisti, cari au
insemndtate in arta alb negrului.

Un produs al Junimei in artä a fost Th. Buicliu, dela care
a rämas o incercare de a ilustra povestile lui

Cel mai talentat produs al a fost C. Jiquidi care
apare in domeniul caricaturei românesti de la 1881
Iasi. Acesta a alimentat gazetele umoristice timp de 10 ani,

care trece la Bucuresti, un succes ne mai
pomenit in arta româneascd. De la el desenuri umoristice
la Perdaful, la Caricatura, etc.

Desi tânär, dar pentru reprezenta cu prestigiu arta sa,
care aducea aminte de caricaturistul francez A. Gill, el a avut
elevi succesori la Iasi.

Primul dintre ei este L. Hlavsa, mi se pare un ceh, dar
näscut la Iasi, care a cälcat pe urmele lui Jiquidi. El a fäcut
caricaturi la revista Caraghiosul" pe care a scotea. el a
trebuit transplanteze activitatea la Bucuresti.

Un alt urmas, mai târziu, a fost caricaturistul Al. Livaditti,
de la care a prea putin, pentru-cä a murit tânär. Cunosc
o serie de postale ilustrate tipuri iesene cari sunt de
cea mai calitate

S'au mai manifestat ca N. Roteanu, Holban dar sin-
gurul care a fi mentionat este Soldanescu, care este
mai mult pictor, decât desenator.

schimb aträgea spre el toatä miscarea ar-
din aceasta publicatiunilor ilustrate.

$coala de Belearte nu avea prof esor pentru artele
grafice nu va avea vreme. In schimb de
pe lângä Asilul Elena Doamna, sub conducerea Gen. Davila se
bucura de artistic foarte ingrijit. Aici profesa
cunoscutul xylograf Iuliu Pop care lectiuni de

pe De la el au iesit o serie de eleve ca Maria
dianu, Elena Lungeanu, Elisa Schmidt, etc ale ca-
racterizeazd acea Aceste au avut un oare-care
succes, nu numai de expozitiune, dar atentia lumei : Regi-
na Elisabeta s'a interesat de ele.

Gravura pe s'a bucurat mai departe de activita-
tea lui Aman. Apare acum un profesional al gravurei pe

: Mazner.
Gravura pe lemn pe litograficä avut artistii ei.

Ast-f el xylografie de D. Serrea, care se intorsese din
avem pe Juliu Pop, pomenit mai sus, care s'a

nifestat gravura ca in cea religioasd. Pentru el
tipografia va un iconografic ;
dar despre produsele acestui atelier vom vorbi parte.
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gravori in lemn sunt : Tomek, Hochriem, lucrätor
cea mai mare clienteld pe atunci.

In litografie la expozitiunea din 1881 se manifestate artistul
francez Williams vre-o 11 litografii, cari au atras atentiu-
nea. El a ramas cât-va timp la noi, ca alt francez Paul Henry,
probabil adusi de Fr. pentru nevoile publicatiunilor lui.

Atelierele noi de litografie s'au ca spre exemplu
acela al tipografiei Grassiany, care a cu ocazia
Domnitorului Carol I, un album litografii care
reprezentau carele alegorice, cari la

De atunci acest atelier s'a specilaizat in pen_
tru comercianti.

Acel al tipografiei ziarului L'Indépendance roumaine" ;
tipografiilor : Dor, P. Cucu, Luis, Eminescu, etc.

Tot atunci apar doi artisti : Pal (Paleologu) Hugo d'A-
lesi in arta a afiseriei dar au mai mult pentru
Paris.

In timpul acesta se descoperiserà noi pro-
cedee de reproducere special cele fotografice, toate
irantele Cel mai important dintre ele zincografia, eel mai
ieftin mai rezistent s'a introdus la noi am avut
cografi : Brandt Marvan, mai important ate-
lier, care s'a transformat stabiliment de arte

rdzboi ilustratiunea in publicatiunile periodice au
ceput a se mai mult. Ea a fost utilizatá gazeta

ca a Thiel Weiss, cari aveau ilustra-
ituni lemn, ca datorite xylografilor Weidlich Reiss,
sau cele publicate Epoca"

Publicatiunile umoristice intrerupte de räzboiul din 1877-
1878 a reapare : Bobârnacul", Puricele", Ciulinul",
Caricatura"Le Bossu", Ghitä Berbecu" (1887) al

Foarfeca", Vespea", Tocila",
kirezu", Veselia" altele.

Ilustratorii sunt multi atrasi la de ori unde
: Vincenz, San-georgiu, Pesky, Sanft, Rottea, Kunze,

N. Roteanu, Caselli, etc. dar printre doi sau trei au pus
personalitätei pe perioadä. sunt :

Jiquidi, Rolla Piekarsky, Hlavsa.
Jiquidi care venea dela este mai important, pen-

a fost mai talentat mai fecund pentru-cá
a introdus la noi un gen nou : Caricatura mod
occidental. Cea mai mare parte a productiunei lui a fost

ea a publicat albume, ca: Profiluri par-
lamentare", Ziaristii Medicii Tipuri
din etc. a colaborat la mai toate revistele umoristice,
la cele serioase a el o Caricatura". A dat

definitivä unor tipuri ca acel al rnitocanului-
al ovreiului, al ofiterului Mos-Teacä.
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Rolla-Piekarsky a vent din colt al dela T.-Jiu,
unde intelectuali au promovat o
care artisticd care avut ei. Acolo scosese
reviste ilustrate : Jiul" Ardeiul". Venit la Bucuresti a co-
laborat el la gazetele umoristice in special la Ghitä Ber-
becu". legat arta de nevoile decorative ale unei

noi Minerva".
au format elevi, dintre cari mai distins a fost

Hlavsa. Toti ilustratorii cari s'au ridicat mai pe s'au ins-
pirat de la ca Vermont, Artachino, N. Petrescu, etc.

La Iasi miscarea mergea vertiginos descrescdnd. Cu
rea lui Jiquidi Hlavsa, nu acolo Livaditti.

Chiar nu producea technicianii, pe cari i-ar fi pu-
tut da. Trebue mentionez doi, cari se vor manifesta in
perioada urmdtoare : Iser.

Atelierele de arte grafice sunt acele de pe tipogra-
Miron Costin" diferitii ei conducátori acea a lui

Iliescu

* *

Perioada urmátoare va dura la mare.
Miscarea de directia dela Bucuresti, care avea

la Tinerimea artisticä" avea
miste artele grafice spre o desvoltare in toate directiunile.

desvoltare nu mai era de intreprindere sau
de periodic, ci a adus primul plan pe artist.

E intreprinderi ca Minerva" sau ca a ziarelor
Adevdrul" Universul" sau altele mai ca Tipografia

publicatiunile ei socialiste sau Eminescu", care va
introduce la noi gravura pe cauciuc inventia

a Offset", vor mai avea importanta
vor publica ilustrate, vor utiliza pe in
trecut.

Publicatiunile sunt : ilustrat, Adevärul de Joi,
Furnica (1904) cea mai veche dintre revistele umoristice, cari
mai apare azi, Zeflemeaua, Urzica, Fierul ros, Caricatura
etc., iar disenatorii : Petrescu, St. N. Mantu, Basa-
rab, Sirato, etc.

, Totusi artistii vor indepedenta operile gra-
fice vor apare Expozitiuni ca de sine

Astfel Xylografie s'a manifestat mai ales Sanielevici
care a Germania Franta. Lucrdrile
lui au o de cari le-au fäcut fie apreciate de

de el am in expozitiunile noastre gra-
vurile marelui artist francez E. Vibert.

Gravura pe care este cea mai dintre artele
grafice a fost mai de artistii nostril. Chiar cei mai

ca Nicolae Vermont, Carol Storck, sculptorul, Gh. Pe-
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trascu s'au consacrat ei au produs lucrdri. Cele mai bune
sunt acele ale lui Vermont. Acum se

un artist, care n'a fácut decât gravura pe
acesta este : Gabriel Popescu. In mod permanent expozitiunile
noastre se de prezenta lui bucáti, mai pur
stil clasic. Cunoscutd, ca mai este
tretul Regelui Carol I. arta lui atacä subiectele cele mai
ficile. Cu drept a fost numit in profesor de gra-

la de Belle Arte din Bucuresti. Catedra fusese
timp fusese de sculptorul

W. Hegel. Numai acum avea un maestru in per-
soana lui G. Pentru toate lui, 1932, i s'a

premiul national pentru
Aläturi de el s'au manifestat doi : Artur Mendel

R. Canisius. Amândoi elevi ai din Germania sunt cei
mai producdtori de gravuri. Canisius in special se con-
sacrase vederilor din vechiul Bucuresti e regretabil nu a
putut la albumul, pe proectase pe care
nu putut da din mortei, care secerat.

S'au mai altii Al. Poitevin, Ottilia Mihail,
Zumino, etc.

Litografia a atras pe pictorul I. Al. Steriade, care
s'a dedat arte pentru a provoca un reviriment
devär a provoace o grate talentului care

atacat subiectele. Mi-ar fi pläcut putin asu-
pra lucrárilor lui, dar timpul nu mä Aláturi de el
trebue plasäm pe St. Popescu.

Unul care a mai mari in litografie, decât in
gravura pe este Poitevin-Skeletti. Dela el avem
albume privire la Iasul vechi artistul este iesean)

la Bucurestiul Altii mai sunt : Ionescu-Doru, Al. Hen-
tia, Severin, etc.

Ateliere noi s'au infiintat, dar nu le mai numar, ar fi
fastidios. Citez numai atelierul N Maur, care a dat cele mai
multe räzboi sau atelierele cari s'au infiintat la
Craiova.

Procedeele mai ieftine de reproducere au luat cea mai
mare desvoltare au putut se ideea
nei de Arte Grafice pentru tipografi, dar ideea nu va
avea realizare decât

nu s'a näscut care era pentru
estetica publicatiunilor noastre, schimb o Socie-
tate Grafica" in 1908, stäruintei doi
tori ai ei : Fischer-Galati I. Al. Steriade. Aceastá societate

de stimulentul ce a fost pentru de
de ase consacra acestei ramuri de a fost initiatoarea
unei Expozitiuni retrospective de artá in 1916. In ea
au apärut numai o parte de opere datorite tuturor
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din Occident, din cari nu vreau citez deck aceea a
torului Joan Cantacuzino, colecte lumea

aceea a d-lui Fischer-Galati, etc.
Publicatiunile noastre de - reviste ca - s'au

bucurat ele de miscare
Artisti noi au ca Iser, venit de la Ressu, Misu

Teisanu, Ary Murnu, legat de Furnica, Teodorescu-Sion, Steu-
rer, Stoica, descoperit de Neamul Românesc, M. Mantu, dela
Adevdrul, de cei vechi, pe cari cunoastem.

Parisul chiar ne-a retinut pe unii din ei este : Don.
nu a putut da acest timp o expozitie Stahi

câtiva caricaturisti.

Miscarea de de mare a reluat
lui.

era natural ea a reinceput la unde viata
româneascd era concentratd. Dintre artistii de pe marele
cartier mai utilizat a fost Stoica. de el s'a ridicat
in gravura Horatiu Dirnitriu. un talent mare, mort

prea
Cu intoarcerea autoritätilor la Bucuresti,

s'a firul vechi, ce fusese rupt. Cu alipirea
surori aceastä a luat proportii mai mari decât in tre-

toate stabilimentele de artá se pun pe baze
noi altele noi se fonduri de ale unor
intreprinderi austriace, intrebuintare distru-
gerea impärätiei Austriei. vrea mentionez Cul-
tura Nationalä" din Bucuresti Scrisul românese" Ramuri"
din Craiova. românese s'a bucurat de conducerea
nui bun conduckor, care a fost d. V. Acesta a

o revistá de specialitate Grafica care
deplinit rolul de a nivelul artei grafice românesti de
a interesul pentru ea. Concursurile, pe cari le-a
fiintat, au desteptat o emulatie lucrdtorii de

ideea unei de ucenici se punea din Ea a fost
de oficialitate, care i-a dat realitate.

ta a dat am avut acum vre-o expozitiuni
ale ei foarte reusite.

Pe de parte Societatea Grafica" reia activitatea
eforturile acele ale Fundatiei Principele

Carol, a dat mai multe expozitiuni de
Grafica activitatea infiintând o

tate (1923) Bibliofila" destinatä numai de
Dintre publicatiunile de din prima parte a acestei

rioade vrea mentionez decât splendida lucrare a lui
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Misu Teisanu, realizatd de atelierul Baer Luceafärul" de Emi-
nescu planse decorative.

Acesta este debutul in cartea de amator, care a fost urmat
altele : Florica" de St. Popescu Cântdri pentru Pasä-

rea Albastrd" de Brätsanu Noaptea Furtunoasá" de A. Ji-.
quidi Minciund" de Brátescu-Voinesti, inspirat
din arta lui Ed. lac.

Bibliofilia româneascd a participat la expo-
zitiunile din Florenta, Venetia, Lipsca, etc., a

la noi Expozitii de cárti o a Cártii
românesti.

Ilustratorii periodicelor noastre s'au constituit ei in So-
cietate am avut vre-o 5 sau 6 saloane ale umoristilor intre
anii 1920--1926 in cari apar nume noi : I. V. Popa, Gruia,
B'arg, Ross, Ionescu-Sin, Drago

Preocupdrile de de s'au grupat
jurul Contimporanul" s'a pus sub conducerea celui
mai dintre ei : Marcel inconjurat de vre-o
câtiva mnoritari ca V. Brauner, Mathis Teutch Milita
trascu, C. Mihdilescu, etc. miscare, care injghebase
o de arte grafice pentru artisti, astázi se gaseste

cu contrazicdtorii ei, de inimosul Horatiu Dimi-
triu, Salonul de Desen infiintat de Ministerul
Artelor 1928 care de atunci fiecare an ne pro-
gresele arta alb negrului.

In xylografie avem pe Horia Teodoru, pe Horatiu
Dimitriu neintrecut, pe Maria Pana-Buescu, pe Maria Mano-
lescu-Bruteanu, pe Alexandru Bassarab, pe Nina Arbore, pe
Marcel Olinescu pe

In gravura pe aramä avem delicioasele pointe-séche ale lui
Iser, pe d-na Manolescu-Bruteanu, pe Mircea Olarian, pe
trescu-Dragoe, pe Dimitriu-Nicolaide, etc.

In litografie pe Maur Hor. Dimitriu.
in fine noua a Linoleografiei : pe Marcel

pe Riza Probst-Kraid, pe Al. Basarab, pe Ana Tigara-Samur-
pe Ion etc.

Ne de spus câteva cuvinte de in
rile alipite.

Transilvania gravura româneascd s'a imprejurul
tipografiilor din cele din Tara Româneascd, mai
târziu imprejurul celor ale episcopillor unite ortodoxe. Dar
despre aceasta nu ne vom ocupa acum, ci de
cea care s'a nascut la inceputul secolului al XIX.

Intreprinderi tipografice - de aceea a lui Kar-
kaleki dela Pesta - nu au putut trái, Românii au
folosit pe acele ale natiunii dominante Ungurii sau ale
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Cele vre-o câteva publicatiuni ilustrate ce au in
decursul secolului nu au valoare de

Totusi miscarea de transilvand au apärut
vre-o câtiva care trebuesc fie mentionati, cum este
spre exemplu G. Mathey, care acum este retinut la Lipsca ca
profesor, sau ca G. Russu, xylograful de mare talent care
locueste la München.

alipire se poate vorbi de o miscare de artá
Românii, trecând la rang de natiune dominantd au

reconstituit toate intreprinderile grafice pe baza rornâneascd ;
de aceea miscarea e tot atât de importanta, nu
mai mult, decât limitele Jostului Regat român.

Pentru a nu da proportii prea mari acestei lectiuni voi cita
, Marcel Olinescu, P. K. Hönich, Nagy H. Her-

mann, Schullerus, etc.
Cele, ce am spus despre Transilvania se la cele-

lalte Bucovina Basarabia. aici ca acolo au
apärut artisti noi.
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MESTESUGUL

Prelegeri tinute de d. Gr. Trancu-Iagi in zilele de
10, 17 24 Martie 1936.

- Rezumat -

Autorul la inceputul prelegerilor sale, de ce a ales
un asemenea care pare atât de prozaic :

Este continuarea luptei sale contra unor prejudecäti din
tara noasträ. din vremea copiläriei sale, când -
la Iasi - era prejudecata aceasta, ca fiecare tânár

liceul, bacalaureatul, apoi Universitatea,
licenta. A la de comert pe atunci era o mare des-
considerare. Lumea era in douä : deoparte
bacalaureati licentiati de parte acei care urmau
cursuri practice.

* *

Au trecut 50 de ani de atunci prejudecdtile
acestea ; se considerd functia la Stat ceva cu
totul superior muncei fie in domeniul agricol, fie
domeniul industrial, fie domeniul comercial.

De aceea a articole in diferite cá ar pen-
tru elevii dela Academia de Comert chiar pentru licentiati

litere : sä fie vânzätori.
Când sunt bibliotecari care n'au studii licentiatii in

litere sä fie ? Trebue importanta pe
care librarul o are Un bibliotecar cartea care i
se cere, un librar impune o carte din tu te
ocupi de studii economice sau de cutare gen de literaturä el
atunci te : citeste cartea cutare, pentru specialitate
sau pentru trebuintele dumitale

D-sa nu se de a spune in tineretea sa, a vândut
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prävälia pärintelui Aceasta nu 1-a impiedecat urce
trepte erarhia sociald, fie ministru, ia doctoratul

economice prilejul de a noul Minis-
ter al Muncii.

Ucenicia aceasta i-a folosit când a trebuit sä facá legätura
dintre teoretic practic.

E un adevär ce se repetä zilnic de noi de streinii cari
ne viziteazâ : Suntem o totu$ auzim neconte-
nite plângeri de Poetul a zis i :

Muntii nostri aur poartá
Noi cersim din poartä 'n poartá".

Cugetând la aceasta, d-sa a schimbat strofa in felul
mátor :

Muntii nostri aur poartá
Vrem prin o altá

care reprezintá demnitatea unei näzuinta ei de muncá.
Este un poet la Bräila, George Buznea, care a creat din

aceastä strofä o poezie, care poate formeze un imn al
muncii energiei nationale. Iatä aceste versuri :

Muntii aur
Dar la Românul cere
A strigat,
Bardul nostru cu durere.
Noi acuma,
Ispititi de al muncii laur :
Pentruce 'ntindem mâna
Când ni-s muntii de ?

Muntii aur poartá
Vrem prin o altä soartá

Vrern prin dreptul nostru,
Dreptul celor care 'n glie
Au din mosi, strämosi, lásate
Mosteniri de
Avem dealuri cu podgorii

livezi fructe pline
când dealul e de-aur

A cersi e o rusine.

Dealul nostru aur poartá
Vrem prin muncá soartä.
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Vrem prin viatä
asa-i firesc sä fie,

Prea avem belsug in
Ca sa stam in

ni-i câmpul numai
rodeste holda

E pacat sa 'ntindem mâna,
Noi, bogatii, dupa

nostru aur poartä
Vrem prin altâ

Vrem prin o viatá
Vrem o viatá ;

E nevrednica nevoia
Intr'o
Vesnic, muntii, dealul, câmpul
Sunt facuti ca sä

nu-i altä glie 'n lume
Cum e româneascd.

noastrá aur
Vrem prin muncá

Aceastä poezie ar putea fie cântecul vremilor de azi,
fie mistica tineretului nostru.

Am realizat toate revendicArile noastre cu un cântec :
Unirea cu Hora Unirei", intregirea noastre cu La
Arme" cu Pe al nostru steag". Astäzi trebue däm o
misticä aceasta am sintetizat-o astfel : primul
rificarea frumusetilor bogätiilor apoi desvoltarea mij-
loacelor de expansiune economicá de apärare nationalä
al treilea grija pentru fratii macedoneni.

Autorul a stäruit, prin conferinte, luptând
aceste directiuni.

* *

Acum problema aceasta a valorificdrei frumuseti-
bogätiilor

Dar aceste bogätii trebue pe locuitorii cari,
prin munca le scot la le fac folositoare
oameni.

o a productiei o a
tributiei. Productia este realizatá de fabricanti, de agricultori,
de lumea care munceste tara aceasta. Dar pentru ca
aceastä productie fie valorificatá trebue tim vindem,

distribuim, tara este o
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resurse abundente, n'au multe altele. Belgia, de exern-
din 365 zile pe an nu poate prin ea decât cinci zile.

Restul de 360 zile trebue sá din vânzarea pe care
fabricile Belgiene o realizeazá in

Cine trebue toate márfurile acestea ?

aceasta a distributiei, a vânzárii, a gäsirii debu-
seurilor, trebue ne preocupe mare de aceea
a zis d-sa vrea sa transforme elevii dela Academia de Co-
mers niste buni vânzAtori, in niste agenti comerciali.

Poate nu aceasta unii din ei
ar lua un titlu de sau doctorat, trebue sá

ajutor de comisar sau de perceptor.
Dar un nu este numai un care marfá

bani in schimbul acelei rnärfi, este acela care face
lucreze rnilioane de lucrátori intunericul fabricelor

minelor.
Pentru a cum se pretueste aiurea munca, un

exernplu din Rusia Sovieticâ.
Trebuie sá exemplele unde se gäsesc cum se

gásesc. In bazinul minier dela Don era un lucrator cu numele
Stakanov, care a reusit o cantitate mai mare de
cärbuni de cantitatea de zeci de ani. Din
acel lucrátor s'a fäcut o in Rusia Sovieticá care
se Stakanovism. Acest lucrätor a fost decorat astázi
in intreaga Rusie se vorbeste de aceastä a unui simplu

care n'a decât sá mai mult pro-
duceau ceilalti.

La noi lucrurile acestea nu se prea iau in consideratie. La
noi se preamäresc alte lucruri, dar nu munca.

Noi nu ne recomanddm rezultatele muncii noastre,
nici destul, iar stráinätate foarte slab.

La expozitia dela Bruxelles din 1935 d-sa a constatat cu
mare durere noi eram reprezentati numai ceeace priveste
trecutul, ca cum noi am fi fost o a trecutului nu a
viitorului.

Care era forta noastrá economick prin ce era reprezentatá
tara aceasta bogatá ? cu câteva sticle cu
vin, Ce or fi crezut vizitatorii acestei expozitii tara
noastrk când la pavilionul unguresc se vindea Tokai,
pentru ca se ceeace produce solul Ce ar fi fost
ca vinul nostru, calitätile pe care le are, se fi vândut pe
piata aceea ? De aceea productâorii nostri trebue e
nimic produsele ca aibe cu ce lucra via.

Agricultorul este cel mai optimist orn. Cu toate i-a mers
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rdu, el in fiecare primävard, mare pune plugul
brazdä, crede an mai bun. Asemenea optimism ar
trebui aibä tineretul nostru de acest optimism sä fie
convinsi toti tinerii special acei care urmeazä Academia
de

Toti Rornânii fie convinsi de acest : noi trebue
sä valorificate produsele noastre.

Pentru ca putem exporta valorificate
sträinätate, cum sunt vinurile noastre, poamele noastre, nucile
noastre, sunt conditiuni: In primul rând, standardizarea:
stabilirea unor tipuri de márfuri. Franta comanzi
vinuri de Bordeaux, ai o calitate conditiuni
speciale pentru acel vin. Noi din nenorocire nu avem un stan-
dard de nici la cereale. Mai ales reforma

nu avem acest standard. Avem un singur soiu de
cereale este porumbul din regiunea care poartä
numele de Galfox.

Nu nurnai acuma dar totdeauna a f ost o mare
desfacerea vinurilor nosatre. D. M. Sadoveanu Revista

Iesene" pe Cantemir, care spune despre vinul
nostru de Cotnari : Si vinul cel mai bun se face la Cotnari,
un târg in ; din nu este
cunoscut, scot din duc pe sau pe uscat,

nu au vasele de grije, apoi pierde puterea
sa. eu de aceea indräsnesc a-1 socoti a fi cel mai bun
de toate celelalte vinaturi ale Europei, decât

de Tokaia".

* *

Venim deci la a doua chestiune de care :

ambalajul. Vedeti ce conditiuni ne vin fructele din depärtate
vedeti grija iscusinta cu cari sunt impachetate. La noi

aceastä cerintä nu e multumitor

* *

aceasta vine chestia transportului. Cum se vor duce
mdrfurile noastre alte ?

Din nenorocire, din acest punct de vedere avem lipsuri
mari. Transportul nostru maritim mult de

Avem Marea Neagrá vase turcesti poloneze cari iau
caricul nostru se cä o cifrá foarte
portantá in balanta de conturi.

Trebue sä ne pregätim in aceastä directiune, cum au fäcut
alte täri.
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Germania de exemplu, construit ferate
ca sä eftineascä de cost al produselor sale.

*
* *

poate sä fie privitá din anumite puncte de vedere:
din punct de vedere juridic vânzarea din punct de

vedere al documentelor comerciale.
Dar mai interesant este studiezi ca act de

vânzarea din punct de vedere psihologic. Un om care
vinde trebuie fie un care cunostinte de psiho-
logie.

Negustorul se dimineata se : Voiu
putea vând márfurile mele, voiu putea dau de lucru la
functionarii lucrätorii ? Edison spune geniul unui
inventator din 10% inspiratie 90% transpiratie. Este
o a vänzárii.

primul este reclama. Reclama se face prin
vitrine. Ar trebui ca tineretul, atunci când merge pe Calea
Victoriei sä nu se uite la automobile, ci se uite mai bine la
vitrinele magazinelor.

nu ne rusinám de meseria de vänzátor. Vânzätorul este
un ambasador al patriei sale, un care duce peste
ceva din geniul puterea de creatie a patriei lui.

22
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ISTORIA MATEMATICEI

Prelegeri de d. Petre zilele de
30 31 Martie 1936.

- Rezumat -

Inceputurile rnatematicei se pierd in negura timpurilor.
Chiar din epoca babiloneand sau egipteand, avem relativ foarte
putine documente matematice, aprecierile noastre pot
nu fie juste. Din documentele ce s'au descoperit azi, Babi-
lonenii o predilectie pentru astrologie ; nevoile studiu-
lui astrelor i-au condus la calcule aritmetice cu numere foarte
mari. Ei se serveau de baza de numeratie 60, aveau tabele de
patrate, cuburi, In geometrie au dat formule exacte
pentru calculul unor arii volume, intre care trunchiul de
piramidd. era empiricä, demonstratii, ca
aceea a Egiptenilor. Dar la Egipteni, se simte deja nevoia unei
probe a posteriori a valabilitätei rezultatelor obtinute. Aritme-
tica egipteand are la bazá sistemul zecimal ; dar inmultirea se
face prin succesive, câtul se obtine prin repetarea

la epuizarea Egiptenii au
fractiunile, dar numai pe cele cu numárátorul 1,

era un calcul destul de complicat, pentru des-
compunerea, adunarea, ca rezultatul
fie exprimat numai cu fractii 1. In textele
coperite acum nu se gäsesc formule sau intentii de
abstractizare. Ttusi, problemele analoage sunt grupate la un

ceea ce deja recunoasterea legAturei dintre ele. In
geometrie, Egiptenii au dat, empiric, unele arii volume ;
dar, de pild.ä, trunchiul de e gresit ;

schimb, ei au pe o precizie 3, 16
1800 de ani de Cristos).

Crearea rationamentului maternatic e titlul de glorie nepe-
ritoare a Grecilor. In aprecierea a matematicei grecesti

a rolului ei evolutia gândirei rnaternatice, se aproape
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totdeauna nu s'a desvoltat acelasi nici
timp. In veacul al VI-lea de Cristos, Thales

fondeaza la Asia o de fizicieni mate-
rnaticieni. El cdlatorise Egipt aflase acolo o parte din
secretele matematicei. Ceea ce aduce el nou, e demonstratia

a unor proprietáti geometrice simple, ceea ce
abstractia generalizarea, necunoscute egiptene. De

asemeni, 'Males cel dea o
a universului, fäcând din elementul primordial al lumei.

(a lui Thales), urmeaza, secol,
Grecia Mare, adia in Italia de Sud, lui Pitagora.

Aceasta precizeazd definitiile din ; stabileste im-
pârtirea aritmetia, geometrie, astronomie (fai-
mosul quadrivium, care baza medieval).
In aritmetia, pitagoricienii au descoperit proportiile aritme-

armonicd, au indreptat
greci spre numerelor, párásind totul ches-

tiunile de calcul. In antichitate, calculele erau de o
separatd, logisticienii, cari procedau prin

prea discernämânt. Dispretul
Greci pentru aprofundarea chestiunilor practice de calcul, a
avut ca urmare in veacul al XVII-lea Cristos,
tirile cele mai simple se multe greu-
tati, ingreuind progresul In geometrie, se datoreste lui
Pitagora faimoasa a patratului ipotenuzei, demon-
strata pentru cazul general. câteva cazuri
particulare (3,4,5 ; 1, 1, V 2) se de la Egipteni
biloneni ; dar nu au generalitatea proprietdtei. De
asemeni, Pitagora a dovedit nu putem mod com-
plet planul, suprapuneri, prin poligoane regulate, decât
triunghiuri echilaterale, patrate exagoane. De aci, el a des-
coperit cele cinci poliedre regulate convexe, una din faptele
cele mai renumite din antichitate, atât mai mult
aceste poliedre jucau roluri de (focul, ul, apa.
pâmântul, cosmosul) sistemul pitagorician al lumei. Teorema
lui Pitagora a condus la obligatia de a admite existenta nume-
relor mare scandal al aritmeticei care nu
concepea decât numerele fractiunile. Cam vremea
lui Alexandru Mare, Aristarc din Samos exprimd ipoteza

se in jurul soarelui, dar din ncferi cire,
ideile lui n'au luate in serios la Copernic.

Veacul al V-lea al de Cristos prevestesc
apogeul matematicei In acest timp se mai

Atica, principiile filosofice ale matematicei si ale
mologiei. Pentru precizarea a avut un mare rol Platon
felul simplu cum a pus problemele. Eudoxiu din Cnid
a formulat axioma fundamentald a : date

de el, neegale, totdeauna un
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tiplu al celei mai mici care sä fie mai mare ca cea de a doua.
Tot lui Eudoxiu i se datoreste teoria rapoartelor a propor-

Aristotel a dat o expunere a din
timpul Sistemul lumei imaginat de Aristotel (al sferelor
omocentrice) a influentat in timpul
renasterei. mecanica lui, in care miscarile nu se fac prin
vre-o constrangere exterioara, a cedat numai pas pas notiu-
nei de precizatä abia in veacul al XVII-lea Cristos.
Veacuri de-a Aristotel a fost socotit infailibil.

Apogeul matematicei grecesti in veacul al
de Cristos mai are unele veacul al

HI-lea Cristos. Sediul creatiei matematice in acest timp
e, oarecum, specializat. Tendinta a matematicei a
fost cultivatä mai ales Egipt, in Alexandria ; tendinta

e stralucit prin Arhimede Grecia
Mare, la Siracuza.

Scoala din Alexandria a dat pe Euclid Appolonius
Geometrie, pe Ptolemeu in Astronomie, pe Diofante

Aritmeticd. Euclid a fost in primul un extraordinar
profesor , care a sä ordine deductivä

toate cunostintele de geometrie aritmeticd ale con-
timporanilor El a dat unitate geometriei, topind colturile
descoperirilor anterioare ale diferitilor armonizand
toate teoremele, in ordine strict logica, dupä anume principii
metafizice care, de era figura
perfectä, din consideratii estetice). Apollonius, aproape contim-
poran Euclid, veacul III de Cristos, a deschis
orizonturi noui geometriei, neconforme Elementele lui Eu-
clid, prin studierea conicelor. Abia geometria analitica a lui
Descartes, in veacul al XVII-lea, pune adevarata
descoperirile lui Apollonius. In Astronomie, primele observatii
precise inceputurile se lui care
a in Rodos Alexandria veacul al II-lea de
Cristos. Observatiile lui nu coincideau sistemul lumei fäcut
de Aristotel. Pentru a salva aparentele", pentru a nu
traveni nici principiului rnetafizic sunt
circulare uniforme (din cauza perfectiunei acestor rniscäri),
Claudiu (veacul II d. Cr.) a introdus o modificare

teoriei aristoteliene a ornocentrice. El a creat
teoria epiciclelor a deferentelor, care permitea o mai
aproximare a pe baza s'au putut calcula
tabelele astronomice, in veacul al In fond,
astronomia medievalä e caracterizata prin lupta cele
teorii : aristoteliana, care avea de partea ei principiile meta-
fizice cea ptolerneiand, care salva aparentele era de acord

observatiile. In Aritmetica, Diofante (veacul III d. Cr.) a
sistematizat principiile teoriei numerelor, a studiat probleme
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de rezolvare numere intregi a Cu din
Alexandria, toatä matematica deductivä ajunsese la apogeu.
Pentru a da unui nou progres insemnat, ar fi trebuit
sinteza acestei ramuri deductive cu cea inductivä, reprezen-

ae
Arhimede (veacul Cr.) a avut dintâi intuitia

infinitului matematic. El metode pentru aflarea ariei
chise de o parabolä, care metode seamänä
mod perfect acelea ale analizei matematice descoperite abia
la veacului al XVII-lea. In mecanicd, el a pus bazele
staticei, a hidrostaticei, a enuntat faimosul principiu care-i

numele.
Epoca de aur a matematicei grecesti a fost de

aparitiuni de mare merit ca Teon din Smirna (veacul
II) sau Pappus din Alexandria IV). Menelaus I) pune
bazele trigonometriei (sferice), Heron din Alexandria II

Cr.) pe ale geodeziei. Dar, din nefericire, sinteza intre cele
douä tendinte, deductivä inductivd, ale matematicei nu s'a
putut realiza, pe de o parte din cauza greutätei de comunicare

centrele unde ele erau reprezentate ; pe de parte din
cauza inträrei Arabilor scena istoriei.

Arabii au fost fascinati de opera lui Aristotel, pe care au
tradus-o, comentat-o imitat-o veacuri de-a Trecând
prin Africa de nord, ei au matematica deductivä la
Alexandria au dus-o ei in Spania. Dar ei nu au dat prea
multä operei inductive matematicä. astfel,
numai o parte a antice a trecut din Spania Sorbona

in universitätile medievale de pe continent. rupere
a evul mediu constitue o adeväratä tragedie.

La Paris a fost o strälucitá, veacurile XII-
XIV. Dar nu cunostea destule fapte matematice;

totusi, ea a perfectionat mod extraordinar rnetodele
si tiparele de gândire, pregätind progresul de mai târziu.
in momentul in care se vor cunoaste fapte noi, ele vor fi tur-
nate in tipare perfectionate mult astf el vor da
roade nebänuite. Ceva mai mult, nurnai prin puterea rationa-
mentului, unii profesori de la Sorbona, din veacul XIV, au

eat notuni noi matematice (ca transfinitul). In acelasi timp,
in universitätile italiene, se cercetau mai ales aspectele intui-
tive ale stiintei, (la Salerna, Bolonia, etc.). Dintre ramurile
matematicei, mecanica era cea mai desvoltatá. Prin urmare,
Evul Mediu joacá rolul de de de pregätire
a sintezei din veacul al XVI-lea. Evului Mediu datorim tipa-
rele de gândire indispensabile nasterei moderne.

De altf el, veacul al XVI-lea ne câtiva
care ar face cinste epoce din istoria Jordanus
Nemorarius principiul travaliului virtual, care e la
baza dinamicei newtoniene. Albert de Saxa o
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cercetare a centrelor de gravitate. Jean lan, rector al
bonei pe la 1330, se impotriva afirmatiei aristoteliene

rniscarea e datoritä exclusiv contactului forta motrice.
El o teorie a impetus"-ului, care mobilul

anumite care guverneazá miscarea ; e cea
dintâi formulare a rolului pe care are azi energia in
mecanica Tot lui Buridan i se datoreste ideea
toate corpurile din univers astrele cele sublunare) sunt de

esentä satisface la legi ale miscarei, afirmare
flagrantd contrazicere cosmologia aristoteliand. Un alt

mare din veacul al XVI-lea e Nicole Oresme, episcop
de Lisieux, precursor al lui Copernic (ca precursor
al geometriei analitice a lui Descartes, precursor al studiilor
lui Galileu asupra planului inclinat.

Ideile acestor mari circulau mod destul de
vent universitátile veacului al XV-lea. Ele au fost inchegate

aprofundate de Leonardo de Vinci, de la care le-a luat
dan mecanica sa. In fine, prin Cardan, ele au ajuns la creerul
genial al lui Galileu, care face sinteza metodele
deductive rezultatele inductive care pune in adevárata
valoare metoda experirnentalá Prin studiile precise
asupra corpurilor asupra planului inclinat, Galileu
e creatorul mecanicei moderne. Contimporan cu el, Descartes
deschide o in matematicd, prin introducerea unei
metode noi de rationament, bazatá pe procedeele algebrei.
Algebra fusese construitä de Arabi Evul Mediu trecuse
de acolo progrese mari prin operele lui
Viéte, Cardan, Tartaglia, Ferrari. Ideea fundamentald a lui
Descartes a fost gândire omeneascd procedeazá
constructiile sale mod analog compunerile formulelor
algebrice, prin transformári constructii succesive. Ca urmare,
Descartes a arátat cá chiar geometria, apanagiu exclusiv al
gândirei matematice contemplative, directe statice, poate fi
construitá prin procedee constructive (dinamice) algebrice.

constructivä, caracterizeazd matematica moderná,
opozitie metodele contemplative anterioare. Geometria

lui Descartes, numitä Geometria analitick a stârnit entuzias-
mul contimporanilor sái, prin usurinta care se obtineau
rezultatele prin economia de gândire pe care o aducea.
Acest entuziasm s'a mentinut, tot crescând, pe la
tul veacului al XIX-lea, când Auguste Comte pretindea
domeniul geometriei se prin geometria analitia
când Lagrange socotea cá forma definitivä a mate-
matice e algoritmul analitic" (adick in fond, metoda alge-

In mecanicd, ideile lui Descartes, au fost inlocuite,
ce au luptat zeci ani, pe la jumätatea veacului al XVIII-lea,
prin mecanica rationalâ a lui Newton. Dar, in general, putem
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caracteriza matematica din veacurile XVII XVIII ca träind
sub semnul lui Descartes.

Imprejurdri streine de matematicä, au influentat de
aspectul exterior al ei, cu veacul al XVII-lea.
ventia tiparului a rdspândirea din care a
urmat un de o specializare de

se crearea veacul al XVII-lea a revis-
telor (Journal des Savants, din 1665, Pro-
ceedings din Londra, in an), precum a Academiilor
de

Din punct de vedere rnatematic, o idee care a dominat tot
veacul a fost aceea a precizárei notiunei de infinit mic.
opera lui Cavalieri, Blaise Pascal, Fermat, Roberval,
veacului vede crearea notiunei matematice precise, de diferen-

deci constituirea Analizei Matematice. Párintii ei au
fost Leibniz Newton. Noul calcul a stârnit un entuziasm
de nedescris cu geometria analiticá a lui
tes, a schimbat fata matematicei. Tot veacul al XVIII-lea a
lucrat la injghebarea nouei discipline (Bernoulli, Euler,
d'Alembert).

Paralel cu analiza Newton a pus bazele teoriei
moderne a mecanicei. El a folosit notiunea, nouá, de functiune,
pentru a preciza esenta fortei ; a descoperit principiul
tiei universale, a aplicat calculul infinitilor mici la problemele
de miscare. Din päcate, influenta mecanicei lui Descartes (care
nu admitea actiunea la distantd, cum e gravitatia) a fost
sitoare pe continent pe la mijlocul veacului al XVIII-lea,

abia atunci Mecanica Rationalä face primele progrese
dupä Newton, cu vre-o 60 de ani de de sora ei

Analiza Matematicá. Dar intârziere a fácut
ca Mecanica profite de rezultatele Analizei recâstige
timpul pierdut, gratie lui Euler, D'Alembert, Maupertuis. Cátre

veacului al XVIII-lea, mecanica era constituitá
completatá cu Mecanica cereascd, pe care o datorim lui La-.
place cu Mecanica analiticä, construitä de Lagrange.

Veacul al XIX-lea párea se va desfásura tot sub semnul
metodelor analitice, ale geometriei lui Descartes ale Ana-
lizei Matematice a lui Leibniz Newton. Un fapt social nou.
Revolutia Francezá, a schirnbat fata lumei mod indirect,
a matematicei. Prin crearea de superioare, prin chemarea
masselor populare la s'a ajuns la o creatie nemäsurat
mai decât veacul precedent. Au fost luate in con-
siderare mai ales problemele de interes practic concret, deci
geometria fizica. A urmat o specializare un
-oarecare haos in materialul adunat. De aceea, veacul
al XIX-lea se o atitudine criticá de
rile deja obtinute. Abel Galois sfortärile de câteva
veacuri in Algebrá conduceau la un irnpas, trebuia un

www.dacoromanica.ro



344

spirit de cercetare, prin notiunea de grup. In geometrie,
Bolyai, Lobacevski Riemann, analizand postulatul lui Eu-
clid, ajung la concluzia el nu e indispensabil din punct de
vedere logic. Cu alte cuvinte, se poate concepe, din punct de
vedere logic, o geometrie nici o contradictie, care prin
un punct dat sä se duce mai multe paralele la o

(sau nici o paraleld). Astfel a luat nastere geometria
neeuclidiand. In timp, Ponce let, Charles Steiner pun
bazele geometriei sintetice moderne. Descoperirea geometriei
neeuclidiene a adus la ordinea zilei in mod acut problema revi-
zuirei principiilor geometriei. S'au inlocuit toate elementele
intuitive din aceste principii prin axiome logice, creandu-se, pe
la veacului Axiomatica, de D. Hilbert. Pe de

parte, aplicarea notiunei de grup la problemele de geo-
metrie, de Sophus Lie, Klein, Cartan a introdus o

nouá, a invariatiunilor a schimbat fata cercetärilor,
Geometria In fine, Darboux in geo-

metria superioard, metodele Analizei Matematice (mai ales
teoria ecuatiilor derivate problemele de geo-
metrie.

Pornind de la probleme de Cauchy pune cam acum
un veac, bazele teoriei functiunilor, una dintre ramurile mate-
matice cele mai strälucit desvoltate veacul al XIX-lea. Dupá
ctitorii acestei discipline, Cauchy, Weierstrass, Rieman, o
pleiadä de cercetätori au adus-o la apogeu : Hermite,
P. Painlevé, H. Poincaré, E. Picard. Dar aceastä desvoltare a
condus la o crizá, acum vre-o 50 de ani, aceea care
a dat nastere geometriei neeuclidiene. teoria functiunilor
s'a simtit nevoia unei revizuiri a principilor a inlocuirei
postulatelor intuitive prin elemente abstracte-logice. S'a creat
astfel, la veacului al XIX-lea, de G. Cantor,
Teoria Multimilor. Aplicarea ei la functiuni, a fäcut sä
la ordinea zilei problema discontinuului.

In fond, toatä Analiza Matematicä, de la Leibniz Newton,
la 1900, e o cercetare a continuului. Veacul al XX-lea

aduce o completare esentialä, prin studiul discontinuului, la
Analiza Teoria functiunilor clasice. Este obiectul : Teoriei
functiunilor de variabild domeniu extrem de cercetat azi,
care s'a construit prin opera lui E. Borel, R. Baire,
H. Lebesque, A. Denjoy. teoria clasicá con-

progresele stralucite, veacul al XX-lea, prin opera lui
Schwartz, P. Montel, Caratheodory, etc.

Din punct de vedere matematic, veacul al XIX-lea a fost
numit adesea veacul teoriei functiunilor al fizicei mate-
matice.

Párintii fizicei matematice sunt Gauss Laplace. pe
diferitele capitole ale fizicei au haina

In 1822, Fourier a stabilit legile matematice ale propa-
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cäldurei. Apoi, Carnot a pus bazele termodinamicei. Au
urmat operele fundamentale ale lui Maxwell pentru electro-
magnetism ; Fresnel, Hamilton pentru ; Neuman pentru
cristalografie ; Helmholz pentru acusticä. Pe la 1880, H. Hertz
a enuntat principiile unei mecanici generalizate. Bolzman a
construit o teorie a gazelor. P. Duhem a incercat
construirea unei teorii unitare a intregei fizici matematice,
bazatá pe notiunea de termodinarnic ; Gibbs, el
a introdus matematica stabilirea legilor chimice. V. Vol-
terra a mers mai departe, introducând matematica in studiul
fenomenelor biologice. Cercetärile de matematica au

matematica cu o nouä de investigatie,
metoda statisticä, bazatä pe calculul probabilitätilor. sintezá
a acestei opere de matematicd din veac
al XX-lea o celebra colectie de a lui H.
Poincaré.

Inceputul veacului al XX-lea pärea aduce o expunere
definitivä a fizicei matematice clasice. aci s'a ivit
criza, cea din geometrie de pe la 1840 cu cea
din teoria functiunilor, de pe la 1880. In fond, fizica materna-

a stabilit legi pentru domeniul nostru de expe-
care e, relativ, restrâns. Incercärile de a extinde aceste

legi la domeniile infinitului mare al infinitului din
univers au dat gres. atunci, a luat nastere - aláturi de
fizica - o a relativitätei (Einstein) pentru dome-
niul infinitului mare, precum o pentru dome-
niul infinitului mic, al microcosmosului. In aceasta din
ideea de continuitate a materiei dispare. Ea e
prin ipoteza unei structuri discontinue (quantele lui ;

mecanica noastrá e inlocuitd, in microcosmos, prin.
o ondulatoare, la fäurirea cäreia au lucrat L. de Bro-
glie, Heisenberg.

\Teacul al XX-lea e plinä efervescentá a ideilor mate-
(multimi, variabile reale, studiul discontinuului. fizica

relativist quantard, mecanica ondulatoare).
Din acest punct de vedere, matematica contimporanä are

analogii epoca de descoperiri senzationale numeroase din
al XVII-lea.
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ATENEUL NICOLAE
DIN GIURGIU

A.

Darea de Seam

Comitetul Ateneului nostru face datoria a aduce la
D-Voastre activitatea din cursul anului acestuia

spre a pästra legätura noasträ cu cornitetul central :
Conferintele la inceputul anului (a doua serie) au

fost aduse la cunostinta D-Voastre prin programul ce vi s'a
direct comitetului central.

Biblioteca a sporit la peste una mie volume, toate
legate, a se introduce cärtile däruite de D-Voas-
trä, pentru care vá aducem cele mai cälduroase multumiri.

Grija noasträ pentru construirea unei cládiri pentru
Ateneu se continud, pentrucä acum nu am putut realiza

total economii peste o de milion.
pe aceasta programul conferintelor ce

se vor desvolta anul acesta cu incepere dela 25 Octombrie a. c.
Municipiul orasului Giurgiu, a däruit Ateneului nostru

13 tablouri, opere ale pictorilor cunoscuti.
Presedinte, Nicolae

B.

Programul conferinte1or

Seria I-a dela 25 Octomvrie la 20 Decemvrie 1936

25 Octomvrie : Conferinta de deschidere : va
vorbi d-1 Gr. delegatul Ateneului din
pitalk despre : Ne destul de bine".

Corul societätii corale Cantarea sub conducerea
d-lui Prof. Anghel Barbulescu va executa imnuri patriotice.

Noemvrie : va vorbi Consilier-Procuror
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Colfescu-Delaturada, despre : Iredentism interna-

8 Noemvrie : va vorbi d-na Mia Frolo
despre : Simbolism".

15 Noemvrie : va vorbi avocat Marin
despre : Divina durere".

22 Noemvrie : va vorbi S. Sa preot
de la Biserica din Bucuresti despre :

Inaltului Patriarh in
29 Noemvrie : va vorbi d-1 prof. Vasile

despre : Ce cetim cum cetim".
6 Decemvrie : va vorbi avocat Ion

Pariseti despre : Valoarea evolutia ideii de libertate".
13 Decemvrie : va vorbi Al.

despre : Cine nu crede minuni nu poate crede Dum-
n ezeu".

20 Decemvrie : va vorbi avocat Diomed Ver-
ziu, despre : Filosofi cinci".

vor la ora 5 dupá amiazá, precis.
Publicul este rugat, a veni 5 minute

COMITETUL
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ATENEUL ROMAN DIN ORADEA

A.

Darea de asupra activittii pe anul 1935-1936

In ziva de 31 Octomvrie 1936 s'a adunarea
a Ateneului din Oradea, la care a luat parte un numdr mare
de membri.

Dr. I. presedintele Ateneului, ce
ca adunarea, convocatd pentru a doua conform sta-
tutelor ,este valabile cu
de membri, pe nouii membri ai Ateneului, care iau
parte pentru prima la

Activitatea anului al doisprezecelea, spune presedinte,
a fost cea mai bogatä cea mai dela Ate_
neului. Ciclul de conferinte al acestui an, deschis cu conferinta
d-lui prof. Dr. D. Michial, decanul Medicina din
Cluj, a atras un public de numeros, in sala a
Primdriei, cea mai mare de conferinte din Oradea, a fost
totdeauna insuficienta pentru rnarele de auditori cari
frecventau conferintele.

S'au 12 conferinte, mai mare numär pe care
inregistrat Ateneul dela infintarea lui. Intre acestea 3 au fost
cu antirevizionist, una a fost a d-lui prof. Cialdea,
dela Institutul de din Bucuresti, cu care oca-
zie s'a o frumoasä manifestatie pentru Italia s'a
mai o despre Cehoslovacia. in cadrul unui
tival ceho-român, organizat la teatrul Regina Maria", urma
cererei Ateneului de socieatea ,.Amicii Cehoslo-
vaciei" din România, de a patrona o de manifestatie.
lelalte conferinte au avut subiecte din variate domenii au
fost tinute de de mâna ale culturei noastre.

Realizdrile obtinute de Ateneu, prin activitatea
ratá, au fost dintre cele mai imbucurátoare. In acest de

unde cultura româneascà pätrunde de timid, Ate-
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neul a reusit stabileascä un prestigiu
rintele lui devenind locul de intâlnire al publicului din cele
mai variate clase sociale ale orasului Oradea.

In de Ateneul stabilit de asemenea un pres-
tigiu dintre cele mai frumoase. E suficient
rile trimise de Institutul de din Bucuresti,
care multurneste pentru rnanifestatia organizatd la Oradea de
Ateneu, ca facä publicului cunoscutä Italia de azi, precum

ale asociatiei Amicii Cehoslovaciei" ale Ligii Antirevi-
zioniste" din Bucuresti, care gäseste numai cuvinte de laud
pentrru atmosfera culturald patrioticä care au fost pri-

sä conferentieze membrii acestei asociatii patriotice, pen-
tru ca ne seama Ateneul stabilit o reputatie fru-
moasä de orasului activeazd de 12 ani.

Dack din punct de vedere moral, Ateneul nostru a ajuns
la nivelul unde este azi, aceasta se datoreste sârguintei
in acest scop sacrificiilor personale ale câtorva membri ai
lui. Nevoile material e, in care ne sbatem, au fäcut ca anul tre-
cut câteva personalitäti de cari se ofereau
conferentieze la Oradea, dar cärora trebuia le achitäm chel-
tuelile de transport, ceeace n'am putut. Situatia orasului nostru,
care este prea indepärtat de centrul face pe confe-
rentiari de nu poatá veni la Oradea, pentrucä sunt
prea mari cheltuelile de drum. Dar, Ateneul nostru n'are
un fond din care sä achite aceste cheltueli, iar ajutoarele pri-
mite de la oficialitate au fost atât de mici, in anumiti
membri ai conducerei Ateneului din Oradea nu s'ar fi erit
achite unele cheltueli, nu s'ar fi putut tinea nici conferintek
din anul acesta.

Asupra acestei sectiuni trebue deci indreptatá munca
viitor, cáci, nu vom putea obtine ajutoarele

teriale pentru continuarea ea va fi spre
paguba romanismuliu din acest unde de multi
ani la disparitia, pe a tuturor asociatiilor culturale.

Situatia financiard a anului pe care este urmá-
toarea : din anul trecut : 13126 lei. Subventii
in cursul anului : 10.000 lei. Cheltueli transportul conferen-

celor 12 conferinte, 14.146 lei. Rämâne deci
un rest de lei, pentru anul viitor.

expunerea d-lui presedinte adunarea
descArcarea cuvenitá comitetului, verificarea cheltuelilor,
apoi iau G. Vornicu, Pompiliu Dan, Dr.
san, d-ra Lucretia Niculescu, cari din nou frumoasa
activitate de Ateneu, care a fost fruntea tuturor
asezdmintelor similare din Oradea cari aduc cuvinte de

de multumiri d-lui presedinte, Dr. Glävan, pentru sträduin-
tele sacrificiile ca Ateneul unde este azi.
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Apoi adunarea cere se intervind la Ministerul
structiunei lice dea un ajutor Ateneului din Oradea.

Se trece apoi la complectarea locurilor rámase vacante
comitet, alegându-se locul de vicepresedinte G. Vornicu,

ca membru comitet inspector Pompiliu Dan.
ce d-1 presedinte inceperea conferintelor

nului 1936-37 la 22 Noembrie, când va vorbi prof.
Gialclea, directorul Inst. de Culturä din Cluj,
se ne mai nimic la ordinea zilei.

Lista conferintelor

B.

1) a) Cuvânt de deschidere, de Dr. I. presedinte.
b) CANCERUL OCHIULUI (cu proiectiuni), conferinta

d-lui profesor Dr. D. decanul Facultätii de
din Cluj, la 10 Noemvrie 1935, ora 6.

2) CIRCULATIA ELEMENTELOR IN NATURA, confe-
rinta d-lui prof. Al. Andreescu, din Bucuresti, la 17 Noemvrie
1935, ora 6.

3) PATRONAT SUPREM REGI APOSTOLICI, confe-
rinta d-lui prof. dela Universitatea din Cluj, la 8
Decembrie 1935.

4) CULTUL conferinta d-lui prof. Marin
dela Universitatea din Cluj, la 15 Decernvrie 1935.

5) DIRECTII NOI IN EDUCAT1E, conferinta d-lui prof.
G. Bota, inspector la 26 1936.

6) LUPTELE LUI MENUMORUT CU ARPAD, pentru
cerirea Bihorului conferinta d-lui G. Lungulescu, din

2 Februarie 1936.
7) CATOLICISM REVIZIONISM, conferinta d-lui prof.

Ghibu, dela Universitatea Cluj, la 9 Februarie 1936.
8) ELECTRICE IN GAZE. RAZELE X,

conferinta d-lui prof. N. Predescu din Oradea, la 23 Februarie
1936.

9) ROMANII HABSBURGII, conferinta d-lui prof.
Vornicu, din la 16 Februarie 1936.

10) ASPECTE REALIZARI ALE ITALIEI DE AZI,
conferinta d-lui prof. Lilio Cialdea, dela Inst. de Ita-

din Bucuresti, la 15 Martie 1936.
11) PROBLEMA A IN

conferintä de d-1 prof. Aurelian .dela
Facult. de Drept din Cluj, la 22 Martie 1936.

12) La 25 Martie 1936, Ateneul a organizat un FESTIVAL
CEHO-ROMAN la teatrul Regina Maria", care ocazie a
conferentiat prof. losif Silaghi din Oradea, despre Ceho-
slovacia". Au fost coruri proiectiuni cinematografice.

23

www.dacoromanica.ro



354

C.

REZUMATUL UNORA DIN CONFERINTE

Cuvântarea d-lui dr. I. presedintele Ateneului
din Oradea, de deschiderea conferintelor ziva de

10 Noembrie 1936.

Zile le trecute s'au 70 de ani de când a luat fiintá
institutia trecut glorios cultura româneascd, Ateneul
Român din Bucuresti. Scopul acestei importante institutii de

a fost, in primul cultivarea masselor prin con-
erinte cursuri publice. Activitatea in 1865 in

rul Ateneului Roman a avut atâta au
acea cursuri publice conferinte, nu numai in ve-

chiul regat, dar provinciile de sub stäpânire
aici Oradea, s'au asernenea cursuri, cum spune
losif Vulcan, precum in orasele mai mari din Ardeal,
Sibiu, Brasov.

Conferinta d-lui dr. D. despre CANCERUL
OCHIULUI in ziva de 10 Noembrie 1935.

- Rezumat -
Cancerul ochiului se iveste, ca in celelalte regiuni ale

oraganismului, din proliferarea exuberantd a
lulelor extrem de fertile ale unui anurnit cari tind

asemenea unor parazite pe organismul din care s'au
Cum ochiul anexele sunt din

tesuturi de foarte variate, este dela sine
de plecare ale cancerului ocular pot fie foarte

variate pot existe tot atâtea specii de cancer
de alcdtuirea ochiului. Din acest motiv

ochiul este organul din care cele mai variate cancere
din tot organismul. La ochi cancerul are
bine conturate, cari deosebesc de tot restul cancerelor si-
tuate aiurea. Poate pleca din fiecare dintre membranele
chiului din toate anexele sale. Cel mai frecvent dintre
toate cancerele ochiului este al pleoapelor. unele cauze
cari par ar favoriza aparitia cancerului pleoapelor, cum ar
fi spre exemplu : unele traumatisme, vechi cicatrice ale fetei,
rezultand special tuberculoza sifilisul pielei, negii
pleoapelor altele. Localizarea la pleoape a cancerului, atât
de de accesibild tratamentului, mai la
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este de marele public evolueze
plet a pericolului. cancerul incipient nu este mai
accesibil tratamentului ca la nivelul pleoapelor,
boala a luat o extensiune importantd, nu mai existä
sibilitate de tratare deck aceea a unei operatiuni mutilante,
care constä indepârtarea a pleoapelor, uneori a
ochiului a continutului orbitei.

Cancerul orbitei, al cutiei osoase a ochiului, arunc
ochiul in afar, in desvoltärii asupra nervului
vederei, se dela inceput ve-
derei. Desvoltarea acestor cancere este lent. Ele pot

timpul in ochi, craniu creer, gravitatea
este mare dela
Cancerul ochiului poate nastere pe din-

tr'una din cele trei membrane ale ochiului, sau poate sä pro-
vinä din desvoltarea unui dop canceros, venit de aiurea din
organism oprit din membranele ochiului. Dintre
toate formele de cancer al ochiului, cancer ne-
gru" este mai periculos, prin tendinta sa de a strOpunge

ochiului pentru a proemina sub pleoape,
dar ales craniu creer. Un alt peri-
col al acestui cancer este acela dopuri din el pot

inäuntrul vaselor de duse de circula-
tor mod cu totul frecvent ficat, unde provoacá de ase-
menea un cancer negru, mers fatal. Tratamentul acestui
cancer gray, trebue fie radical dela consiste
in scoaterea a ochiului, chiar s'ar
pla ca vederea fie foarte o
de cancer al ochiului, extrem de care porneste
dela Apare prima copildrie, la 8 ani are ten-

foarte rapid. curioasá particularitate a
cestui cancer este frecventa aparitiei sale la arnbii ochi, inten-

astfel o penibilá destul de
ce proiecteazá numeroase forme din cele

mai variate de cancer, clinica d-sale, prof. Mi-
hail spune : Dorinta mea a fost de a läsa priviti direct
emotionanta dramá a cancerului ochiului, in tot aspectul ei
brutal, odatá mai bine informati asupra peri-
colului real, vom reusi totii imblânzim, chiar

3.

Conferinta d-lui Al. Andreescu despre CIRCULATIA
ELEMENTELOR IN NATURA, in ziva de

17 Noembrie 1935.

- Rezurnat -
Natura nu cunoaste niceri repausul, dela atomi

h astre pretutindeni deci miscare, energie, prefaceri
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Atomul, element constructiv al lumii materiale, re-
prezintá simbolul nestatorniciei, al vietii treca-
toare.

Universul, care e un produs al energiei nestatornice, nu
poate sta nici o in nici un punct al lui
cremenit, ci este antrenat prefacere in timp

in spatiu.
Materia incandscentd a stelelor se transformd mereu in

energie care se in cantitáti colosale in anu-
mite regiuni ale cerului, unde mai va lua nastere o

generatoare de lumi noui cu planete cari,
o evolutie giganticd se vor in profilul

forrnä, in rástimpul cul dela ceasornicul mare
al eternitátii va fi el o revolutie intreagâ.

istoria omenirii pámântesti, de aceea a unei lumi
apare doar ca o de val pe

unui ocean.
Materia din preajma incetare,

luând diferite indeplinind diferite roluri. Erup-
precipitärile atmosferice, respiratia plantelor,

oxidarea rnetalelor, descompunerea cadavrelor, arderea
bustibilelor, etc., nu sunt decât manfestdri ale ma-
teriei, care nu are rágaz nici o clip&

Oxigenul este absorbit din de diferite substante
oxidabile de animale pentru a respira, apoi e luat din
acesti rezultanti de care plante pentru a fi redat
mosferei pentru ca facä din respirabil.

Carbonul e piatra a intregii vieti organice
vegetale animale. El trece pe rând dela starea cea mai sim-

de carbon mineral la starea cea mai de carbon
vegetal, de aci se la treapta cea mai superioard de car-
bon animal in cele din se desface spontan mai
simple cari in regnul mineral. Cele mai minu-
nate sinteze chimice se in celulele plantelor, prin
mijlocirea clorofilei sub radiatiunilor solare, for-
mându-se celulozd, alcaloizi, fibrinä, albumind, legu-

etc.
Azotul face ocol mare prin lumea cea

organicd, pentru a perpetua vremurilor, din gene-
ratie generatie, speciile de vietuitoare

Apa e indispensabild vietii, sub toate aspectele ei. Ea este
leagánul primei generatii de vietuitoare,

pe
Un schimb universal se toate fiintele

lucrurile din lume. Din ruinile unor fiinte se va reface o alta
cine când. Purtárn poate noi pärticele din
$tefan din Alexandru Mare, din ornul cavernelor
preistorice, ori poate din alga primitivä dela inceputul vietii
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terestre. Oxigenul degajat dintr'un muribund e absorbit de o
floare azotul din putregaiuri ajunge spicele de
grâu apoi creerul omenesc, gazele vaporii din
lele crematoriilor sunt duse de peste mári
fine tot ce e viu, sensibil, gânditor $ sublim, mâine se
va risipi infinitate de rnoduri infinitate de lo-
curi.

Viata nu substratul ei nici un
singur atom care nu se dincolo lumea mine-

care nu parte la mersul circular al materiei.
Moartea e numai un agent de deplasare a vietii pe care

o din in pentru a o in de nenu-
ori din ruina fiintelor ce pier ; viata

getdtoare e doar o fulgeráturd de intunericul
unei nopti dar e pentru noi
totul...

4.

Conferinta d-lui laco b despre PATRONAT SUPREM

REGI APOSTOLICI, in ziva de 8 Decembrie 1935.
- Rezumat

Conferentiarul a importanta stabilirei raporturilor
dintre Stat Culte necesitatea de a problemele
puse de diferite culte. importantd, ce se
mult este patronatul suprem. Controversa este : Drepturile
prinse patronatul suprem sunt drepturi personale spe-
cial drepturi ale apostolici, sau sunt drepturi care

din suveranitatea Statului ? Conferentiarul a demonstrat
ce se sub drept de patronat, apoi a
rit notiunea patronatului suprem, care a existat
statul ungar.

In baza acestui patronat, regii, pe drepturi, numeau
liber pe mitropoliti episcopi dispuneau asupra averilor

Pentru exercitarea acestor drepturi s'a invocat
ele sunt drepturi apostolice, se pe
apostolicd pe titlul de rege apostolic. Teoria este
de episcopatul catolic dela 1848 incoace este
la noi de cercurile catolice.

ConferenOarul, examinând titlul de legat apostolic, cons-
nu nici o s'ar fi dat primului rege un-

gar acest titlu, iar bula pe care se titlul este
Istoricul maghiar Fraknöi spune, titlul de legat a un
privilegiu personal al regelui istoricul Karacsonyi

calitatea de legat apostolic al regelui ungar. Se mai
regii imperiul franco-german au exercitat

drepturi bisericd, fi fost legati apostolici. dar,
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un titlu indoelnic contestat nu este titlu suficient materia
patronatului suprem.

S'a examinat, apoi, titlul de rege apostolic. Conferentiarul
nu este sigur primul rege ungar ar fi folosit acest

titlu, este absolut sigur, succesorii lui nu folosit.
Apoi, s'au cazurile se face mentiunea despre acest
titlu. in sec. 16, apoi in al 17-lea, se fac pentru
recunoasterea titlului, dar rezultat. Regii ungari
cum poarte titlul mod abuziv. In timpul acesta apare
bula Papei Silvestru II, care ar fi o justificare a de
legat rege apostolic, dar bula este

Conferentiarul a cu un lux de amánunte intro-
ducerea titlului de rege apostolic el s'a recu-
noscut numai la 1789, pe vremea reginei Maria Terezia, ca
titlu simplu, vre-o influentá in materie de patro-
nat. Ca titlul simplu considerd Deak, dreptul
de patronat considerd ca drept al suveranului de totdeauna.

Conferentiarul a citat alte fapte istorice, cari dovedesc
patronatul suprem a fost considerat ca din suve-

ranitatea Statului. Episcopatul catolic ungar Papa au
recunoscut aceasta. Inchee urmdtoarele : dreptu-
rile de patron suprem n'au nimic a face cu legatia apostolicd

cu titlul de rege apostolic. In mod logic, deci, trebue pri-
mim teza drepturilor suverane, sustinutá de toti autorii
ghiari de drept public printr'o

de peste 900 de ani. dar, drepturile de patron su-
prem sunt drepturi ale Coroanei, cari din suveranitatea
Statului.

5.

Conferinta d-lui Marin despre CULTUL
PATRIEI, in ziva de 15 Decembrie 1935.

- Rezumat -
Cultul, este o a culturii. cultura, este

munca - spre fiinte. patria
este mostenirea de pärintii

nostri, ca s'o tara care a fost a este a
In Cultul Patriei este practicarea,

cutá iubire mare, cu sfintenie, pentru indltarea Patriei.
Dar, Cultul Patriei, nu se face oricum. Ci tre-

bue, de toate, ne intemeiem pe convingere, pe na-
tionalism luminat, doctrinar deci, moral. astfel, Cultul
Patriei" trebue, timp, o actiune :

de regenerare de redesteptare
o opinie româneasca luminatd, stare

se dedice, suprema rnuncii cinstite pentru
neamului.
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nu este numai Ci fim in stare reactio-
impotriva streinilor, cari alcätuiesc o primejdie pentru

propdsirea demnitatea national& Spunând aceasta,
noi ne seama nu trebue barbari. Dar tocmai
pentru voim fim animati de spiritul constient al civili-
zatiei, nu admitem ne sinucidem, nu admitem ca streinii
sa pâinea dela gura Românilor, sau falsifice sufletul
mânesc, pätrunzand functiunile vitale ale nearnului nostru.

Dar nu este numai atât. Ci trebue reactiondm
impotriva acelor cari vorbesc de dar
cari ieri au jefuit banul public, sau invers ; cari fac pa-

de nationalism, dar cari ieri au fost tráddtori, sau dezer-
tori, sau pactisanti cu inamicul, sau ambuscati, pe ruina dem-
nitátii nationale. astfel, vedem pe cineva vine
ne vorbeascä numele al nationalismului, avem
curajul civic, sigure
este trecutul, unde ai fost, ce ai fácut pe timpul tragediei nea-
mului ? Cáci sunt unii, - mai ales politiciani de rea -
cari vorbesc foarte frumos, dar ale fapte realiste sunt
foarte urâte. Ci avem curajul civic, spunem adevárul,

demascäm. odatä lasitatea, care pare ne
fi cuprins tot mai mult. Sä nu murim de lasitate. A devenit
banal spunem ne trebuiesc caractere.

avem acest curaj civic ne cinstim eroii. nu
mai considerdm cu atâta usurintä, la batjocurd,
tiunea de rázboiu, cari dat din sângele
pentru sângele României, cari au primit sfinte pentru
sfânta mântuire a României. pe când cei fac
un pact tacit pentru spolierea ei, invalizii de rázboiu,
stau modesti, indurerati izolarea sunt obiectul de dis-

al rái. Ci restabilim valorile. fie pus fiecare
la locul lui. domniascd dreptatea ! Noi nu facem, nici
un fel, compromisuri pe ruina a ceeace avem mai pe
ruina demnitdtii nationale. Isus Christos n'a fácut compro-
misuri ? Ci El a mers la crucificare pentru triumful
lului. noi divina a lui Isus Christos.

In acest spirit noi neincetat ca sä o
puternicd armatá Nu ca robim drepturile altor
muri, ci ca ne drepturile noastre sfinte. ca
ducem aceste drepturi mai departe, la unei
lucite civilizatii române actualele

6.

Conferinta d-lui George despre DIRECTII NOI IN
EDUCATIE, tinutá in ziva de 26 1936.

- Rezumat -
Conferentiarul problema educatiei in marile

probleme ce lumea azi. Caracterizeazd epoca in care
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prin dinamismul, febrilitatea, nelini§tea lipsa de
rientare Mediul acesta social, desigur, este cu totul
defavorabil pentru ridicarea omului de caracter, pentru
carea personalitätii, elementul fundamental al poporului so-
cial creator de valori noui.

Analizeazd apoi elementele caracterului ale personali-
coala de acum - coala veche - nu

poate fi prielnicd util. Aici conferentiarul
face o a de acum, trans-

cantitativd, de ar trebui fie :

calitativd, pe ade-
educativd. Critica munca care se con-

ocupatia. Simpla ocupatie nu
mic sufletul. Munca pedagogicd antreneazd -
e rnunca ce urmärete un scop.

Personalitatea caracterul se organizeazd prin munca
pedagogicd. La noi, prea mare - massa

individul - problema este mai
greuiatd.

In caz, noua orientare a lumei $ mai ales pentru
crearea unei personalitäti nationale, pentru producerea de
lori sociale noui, vom avea nevoe de o

creatoare, vie.
Dar pentru aceasta trebue se

lei, ca factor de progres orientare a spre cele spuse
mai sus.

Conferentiarul nu orientare", ci desorien-
tare a tineretului de azi - uneori extremist anarhic. Nu
prin anarhie se va ajuta neamul se ridice, ci prin

7.

Conferinta d-lui Onisifor Ghibu, despre REVIZIONISM
CATOLICISM, in ziva de 9 Februarie 1936.

- Rezumat -
Conferentiarul revizionismul catolicismul sunt

de o mare Domnia sa propune
dela arate : Ce este in esenta lui revizionismul ?

Ce este catolicismul ? Care este raportul dintre ?

De 17 ani $ mai bine ne toti hotarele
de nu este un

cadou al Conferintei de pace. Mare a fost nu
de Trianon, ci acesta a sanctionat o stare de apt. Noul aran-
jament teritorial, de Tratatul dela Trianon (1919) n'a
fost pe placul tuturor. El a nemultumit mai ales pe
cari 1-au subscris, a doua zi au rásturnarea
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lui. De mai bine de 15 ani, Ungurii duc o actiune prin care
la revizuirea Tratatului dela Trianon. se

teze de azi se de ieri. Lupta
contra revizionismului maghiar este lupta pentru mentinerea

europene.
Catolicismul este un fel de intrepretare a ideii religioase-

crestine. Hristos a pus bazele unei noi societäti,
nu pe forta bratelor, ci pe cea : Societatea

Biserica e una. Hristos a intemeiat o bise-
Notiunea catolic" universal". Biserica

catolied" este Biserica universald" sau Biserica a
lumea". Intre termenii ortodox" catolic" nu este antago-
nism. Ce este catolic" nu este neortodox" ce este orto-
dox" nu este necatolic".

In zilele noastre, sub catolicism" se papism".
Patriarhul Rornei nu este patriarh al Italiei, de locueste
pe teritoriul regatului italian. Biserica nu trebuie sá

nici un colorit national. In avem catolici români,
unguri, germani, armeni, etc. Catolicii din
de vre-o 2 mlioane mod logic ar trebui nu se
deosebeascä unii de altii prin nimic. Desi catolicismul prezintá
nota internationalismului, totusi, catolicismul din
nota nationald e foarte fapt ce constituie un non
sens. Lucrul acesta nu se in nici o din lume. In
tárile veritabil catolice, catolicismul este international. Limba

a cultului catolicism este cea Ar fi deci
tural ca, dn moment ce Românii catolici de rit grec s'au inte-
grat in familia catolicismului adopteze ei limba

ca a cultului divin.
Românii catolici de rit grec reprezintá un catolicism

minat, un catolicism de clasa II. Ungaria, catolicis-
mul fie de rit latin sau grec este supus primatelui catolic dela
Strigoniu, la noi catolicismul are capete (doi
mitropoliti) : unul la Blaj de un rit, altul la Bucuresti de alt
rit, se care este raportul dintre ei. Roma n'a admis
ca mitropolitul din Blaj fie conducdtorul catolicilor din

Pe Unguri i-a lásat de capul nu putea
subordoneze pe românii gr. catolici TJngurilor

romano-catolici. Ar fi fost o prea la ochi a
suveranitátii politice-nationale a Statului

Problema raportului dintre revizionism si catolicism este
Conferentiarul foarte potrivit a spune

ceva sine ira et studio despre fratii catolici. Privitor la
desbinarea reliigoasá a Românilor ardeleni dela 1700, d-sa

din scrierea d-sale Unitatea Religioas a
1931, discutia din Parlament intre reprezentantii

cilor românesti din ArdeaL In dela 27 Martie 1928 a
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Senatului, la invinuirea pe care I. P. S. Mitropolit Nicolae
al Ardealului o aducea gr. nu mai sunt

S. Episcop Frentiu al Oräzii a : Si noi
suntem ortodoesi", precizand mai departe : Suntem ortodoxi
uniti cu Roma". La aceasta, rninistrul Lapedatu al Cultelor

: Aceasta este formula : ortodoxi uniti
Roma". In aceeasi zi, Episcopii Dr. Valeriu Frentiu al

Dr. Iuliu Hosu al Clujului cred potrivit convocarea unui
sinod care sä se discute problema reunirii romanilor

Biserica gr. nu e vinovatá acel
sinod nu s'a tinut

Domnul prof. N. prilejul Legii Cultelor
: Cand zic nostri Legea ei

un mare Da, o lege lege
in in ce priveste pe episcopi, o lege

una in constitutiei tdranilor
nostri.

Canonicul Nicolae dela Lugoj revista Farul
Nou" (Nr. 6 din 9 Februarie 1936) vorbind despre cardinalul
Marmaggi, care calitate de nuntiu apostolic a interzis
episcopilor uniti cu Roma intre Catedrala Incoro-
närii, Biserica Neamului dela Alba-Iulia, referindu-se la
toriile intreprinse de numitul nuntiu, azi cardinal, prin tara

spune : Cornentand aceste
primirile ce i s'au fäcut Inaltului oaspe, cineva spunea Uni-
rea" dela Blaj, de romano-catolici, bietii din
Ardeal s'au tot sâteni", fastul cuvenit
unui asemenea Malt vizitator... Fireste, pe vremea aceea nu
aveam Agru (sic) nici de actiune ce trezeascd noi
constiinta catolia. Toate acestea au urmat mai

Deci 1923, constitutia nu prinsese
sufletele nostri din jurul Blajului.

Papa dela Roma este de necrezut, un fervent
sprijinitor al revizionismului maghiar.

Conferentiarul publicului cartea lui Tower Wilmos
recent aprobarea supremei autoritáti bisericesti
maghiare : Rolul papilor in mentinerea salvarea patriei
noastre". Coperta acestei religioase revizioniste repre-

harta Ungariei proectatd cadrele Ungariei mari
pe papa hinecuvântand coroana regele apostolic

al Ungariei
Rédy Elemér, redactorul revistei catolice Kor" din

Budapesta dela 15 1936 al
o dare de despre cartea lui Tower Wilmos, care
printre altele ca aceasta e o serioasá. de un
nivel atât si literar. Tower a rezolvit chip
mirabil problema.
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citirea ei, omul vede limpede ca sprijinul iu-
bitor al Romei, Maghiarismul nu ar fi fost fata peirei
sigure". In scrierea sa, altele Tower Wilmos spune
toarele In anul 1924 eram tocmai la domnul nuntiu, când
acesta trimitea din cassa Sf. 30 milioane lire pentru
cele 3 de copii sustinute chiar de acesta
in Budapesta", caminuri cari au urmátoarele denumiri : Pius
XI", Nuntiul apostolic" Sf. an". Aceste dau
cele necesare nu nurnai copiilor pdrintilor celorlalti
membri ai familiei.

Cea mai importantd manifestatie revizionistd, sub
conducerea legatului Papei, cardinalul A. Sincero, pre-
zenta altor 5 cardinali s'a fácut la Budapesta, ziva de
19 August 1930.

In primul vapor, care are pe frontiscipiu crucea
se legatul papal, - in al doilea, care are pe frontiscipiu
coroana se guvernatorul Horty (reformat).

Insemndtatea Triumfal unguresc al Regelui Hris-
tos pe in faptul eä, conform Enciclicei papale din
11 Decemvrie 1925, Hristos-omul regele intregului uni-
vers, iar Papa loctiitorul Lui cu depline puteri, alianta

Papa Ungaria, in vederea realizdrii idealuri-
politice ale acesteia, este o Ungaria Hristos

Evident Hristos va fi credincios aliatului va
pe toti dusmanii lui".

In timp ce regele nobilii maghiari prea putin
capul cu soarta viitorul poporului rnaghiar Papa a fost sin-
gurul care a lovit cuiul cap, salvând la interesul
unguresc", zice Tower W.

In timpul rásboiului mondial, papa Benedict al XV a
diferite interventii pe puterile beligerante ca
la pace. Dela toate Puterile a cerut anumite sacrificii
tuale". Numai numai dela Ungaria n'a cerut n'a asteptat
sacrificii... Singura Putere, Papa, propunerile pentru pace
inaintate lumii a vrut biata noas-

patrie in sfintele ei drepturi strámosesti care a sângerat
atâta (zice Tower p. 237). In cursul intregii noastre istorii,
unica Putere, care sens diametral opus celelalte,
in epocHe de ale Patriei noastre, anii de trist declin
national, când rasa mergea spre prdpastie, in vremurile
de dela de pustiire, ne-a

ne-a salvat, a fost Papa (ibidem p. 290).
Nuntiul papal Schioppa intrunire tinutá la

1925 la Budapesta, terminat cuvântarea latineascd
vintele unguresti nem, soha". Cesare
Orsenio a maghiard. Deasemenea la 1930,
prilejul Sf. Emeric, fiul lui Sfânt, de-
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legatul papei la aceste serbäri, cardinalul Sincero, acest
mort zilele trecute, a tost obligat de Papa

limba maghiard.
Sfintirea la Roma a actualului primate al Ungariei, cardi-

Seredy, a fost un prilej de manifestare revizionistd
Conterentiarul aduce probe pentru justificarea afirma-

tiilor sale din numita carte a lui Tower Wilmos precum din
Magyar Katholikus Almanah" redactat la Budapesta. In acest
almanah, epicopiile romano-catolice de Oradea, Satu Mare,

sunt considerate ca sub juris-
dictiunea temporald a arhiepiscopului dela Strigoniu. Ba ce e
mai rnult : chiar biserica de rit grec din este
consideratd ca apartindtoare mod temporal sub
nea primatului maghiar. E dureros nu s'a pre-
zent nici un preot sau mirean gr. catolic care sá protesteze
contra acestei interesate mistificdri a adevárului.

Toti acei cari au avut ocazia viziteze Vaticanul, au putut
cu consternare cum harta Ungariei

beste litere de aur celei mai institutii
care ar avea datoria propage pacea lui Hristos

nu ura popoar ele crestine. Papa nu deci noua
oranduire internationalá a frontierelor consfintite prin trata-
tele de pace actualmente vigoare. Astfel, in 1935,
harta a singura in lumea intreagá, care,
pe intreaga linie, nu s'a asezat pe punctul de vedere tria-
nonic. Prin atitudinea lui de 15 ani impotriva Trianonului,
Papa a fácut pentru noi mai mult am fácut noi
(zice Tower W. op. cit. p. 248).

Conferiontiarul spune sedisvacanta mitropoliei
din Blaj, noul cap al Bisericii catolice de rit grec din
are datoria de a preciza ce vor fie uniti cu Roma :
catolici puri, sau se vor reintoarce ortodoxiei de unde
au plecat. Chestiunea aceasta trebue preocupe
opinie publicá cu ecouri puternice
tárii ; tendintele revizioniste maghiare sprijinite din
de dela Roma trebue aduse la cunostinta d-lui
Ministru de Externe spuse cu tárie la forul international al
Neamurilor dela Geneva.

Conferentiarul cuvintele nemuritorului Eminescu
din Timpul" privitoare la infiintarea arhieniscopiei latine de
Bucuresti : Din ziva in care catolicii s'au complicii unei
actiuni indreptate contra neamului rornanesc. ei au

drept la simpatiile noastre ei ne sunt deopotrivá cu
cu toti cei fárá de lege" duná : Emi-

nescu catolicismul, Bucuresti, 1935, pag. 27).
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8.

despre ROMÄNII HABSBURGII,
de d-1 Gh. ornicu, ziva de 16 Februarie 1936.

- Rezumat -

D-sa a arätat la inceput, propaganda care se duce de Aus-
triaci Unguri pentru Habsburgilor acerea
monarhiei austro-ungare.

Intruck, trecutul istoric, Românii au avut dese
interesante puncte de contact cu Habsburgii, am crezut de cu-
viintä - spune conferentiarul - sä expun idei, fapte

consideratiuni, ca sä putem trage concluzia care se des-
prinde, pentru noi Românii.

Conf erentiarul face apoi un scurt istoric al dinastiei de
Habsburg, dela Rudolf, ales la 1273 la Franz

Carol al pe imprejurärile
istorice foarte favorabile, care au hotarele
Habsburgilor pe crestele Carpatilor stepele gali-

fapt care a ridicat prestigiul dinastiei; la un
moment dat, fruntea tuturor caselor domnitoare din Eu-
ropa. In fine, din scrierile prof esorului austriac Hart-
mann, care, la 1880, Austriei, spunea :

Austria Habsburgilor a fost o necesitate istorica, spre a
se impotrivi Turciei cotropitoare. Turcia Austria

mai are ratiunea de existentä".
Mai departe, din memoriile arhiducelui mosteni-

tor Rudolf, care, la 1883, spune memoriile sale :
Sunt curios sá trebue unui edificiu de

vechiu tenace ca Austria asta, ca trosneascd din toate
cheieturile se

Apoi, conferentiarul trece la relatiunile Habsburgilor cu
relatiunile cu domnii voevozii principa-

telor.
Aratä apoi, cum la 1853, Habsburgii au ocupat principa-

tele cu gandul de a rämâne ale Au lucrat contra
unirii, o la 1877, 1913 in
general toate momentele grele ale României, desi eram
uniti cu ei in Tripla

Trece apoi la relatiunile ardelenilor cu Habsburg*
tând apriga propaganda dela 1700, care a adus
suferinte Românilor.

Apoi conferentiarul trece la actiunea pe care o duc
tualii conducdtori ai Austriei, pentru restaurarea Habsburgilor

refacerea monarhiei austro-ungare, scop revizionist
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9.

despre DESCARCARI ELECTRICE RAZELE X,
de d. N. Predescu ziva de 23 Februarie 1936.

- Rezumat

Conferentiarul expunerea studiul scânteei
electrice, aerul dintre polii masinei Winshurst, a
trecut apoi la descärcárile din atmosferá : ful-
gerul, tunetul trásnetul, pentru a aráta mai departe
nele produse prin electrice in gaze rarefiate.

Prin diferite tuburi Geisler, Crookes plan-
d-sa a descarcárile electrice tubul Crookes,

unde gazul este rarefia la o milionime de atmosferk dau
nastere la mai multe feluri de raze, dintre cele mai
portante sunt razele canal, razele catodice razele X.

Dela catodul pornesc feluri de raze : razele
catodice descoperite de Hitorff in 1869 razele canale
perite de Goldstein 1886.

Razele catodice merg in linie dreaptá perpendicular pe
tod spre interiorul tubului, iutealá de 60.000-100.000 km.

Sunt formate din particule de electricitate negativk numite
electroni pot fi deviate de un magnetic sau electric.

unor anumite substante, produc actiuni
mecanice calorice, au o putere de pätrundere impre-
sioneazá placa fotografick

Razele canal pornesc tot perpendicular pe catod, cu o
de 300-600 km. pe in sens contrar

razele catodice.
Sunt formate din atomi molecule incárcate cu electrici-

tate pozitivk pot fi deviate de un electrostatic sau mag-
netic, au o micá putere de placa
fotograficd.

Prin isbirea razelor catodice de un obstacol iau nastere
razele X, descoperite de Röntgen in 1895. Ele nu sunt formate
din particele materiale prin natura se razele
obisnuite de lumink

Sunt produse prin vibrarea foarte repede a eterului. Nu
sunt deviate de un câmp electric sau magnetic. Se

se refractä. placa fotograficä au o mare
putere de pátrundere, strábátând straturi destul de groase de
corpuri opace pentru lumina obisnuitä.

acestor sunt intrebuintate pe o scarä
foarte radioscopie radiografie.

Cu ajutorul in medicink se poate fixa pozitia corpuri-
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sträine cari mod accidental pátrund in organism stu-
dia anumite bolnave din organism.

La vamä se folosesc la controlul bagajelor,
unele magazine de a vedea dacä piciorul sta
comod

Astäzi au tot o mai mare intrebuintare la analiza corpurilor
chimice cristalelor.

Conferinta d-lui Lilio Cialdea despre ASPECTE REALIZARI
ALE ITALIEI DE ASTAZI, ziva de

15 Martie 1936.

- Rezumat -

Conferentiarul a fäcut un scurt istoric al situatiei politice
a poporului italian dinainte de räzboiu, care era ros de spiritul
regionalist. a strâns pentru prima pe ita-
lienii la un transee. Situatia creatä de rázboi, ca factor
de unitate trebuia exploatatd, in sensul realizárii
unitätii politice sufletesti a intregului popor. Aceasta a fost
tinta, primul rând, a fascismului.

realizarea acestei mari idei, deci a
Italiei, fascismul a avut ca principalá

rea conceptiei de muncd" ordine". Fiecare italian este
dator la limitele atributiilor sale sociale, pentru
binele patriei al lui personal. Ordinea stabilitä de fascism
nu este aplicata, pentrucá a dispus autoritatea, ci
este ordinea discutatá ca de popor, asta
e ordine poporului latin s'a dovedit, contrar afir-
matiilor ce se pe socoteala popoarelor latine, este o
ordine

Vorbind despre realizárile domeniul agriculturii,
erentiarul face o expunere asupra regiunilor

intensificarea productiei in regiunea sudicá
asupra rezultatelor frumoase, pe care le-a dat agricul-

infloritoare, obtinutä pe terenurile necultivabile aci.
Pentru secarea báltilor redarea terenului agriculturii, Sta-
tul n'a nici un sacrificiu. In primii 11 ani teritoriul
redat agriculturii a ajuns la 4.325.611 hectare, cheltuielile
au fost de 4 miliarde lire. Italia de sud este azi un câmp fertil,
muncit de oameni secarea cari
tineau un paludism endemic fine multumiti au ajuns

fie in situatia infloritoare de azi.
In domeniul comunicatiilor s'a ajuns deasemenea la

nate realizári. S'au dublat de drum de fier cele mai
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multe regiuni, s'au ameliorat liniile existente, s'au fäcut gäri
monumentale ca acelea dela Milano, Florenta, Venetia, s'au
pus in circulatie trenuri rapide cari au scurtat cu mult distan-
tele, (de pildd linia Milano-Florenta-Venetia, de 850 km. este

in 11 ore, rapidul Roma-Neapoli, in de 4 ore,
parcurge distanta acum in 2 ore jumdtate). Electrificarea
liniilor ferate italiene s'a fäcut tempo rapid : dela 700
km. a ajuns azi la 2500 km., pe o retea de 16.000 km. Se

scurt timp se va realiza electrificarea zone de 4000
km. acestei electrificdri s'a putut face economie la
combustibilul pe care importa Italia, utilizandu-se
de ale Tot s'a putut realiza accelerarea rnersu-
lui trenurilor astfel distanta Torino-Genova este
acum 2 ore, Genova-Roma in 6 in 12
ore).

Au fost pavate 12.000 km. de s'au 7000 km.
sosea s'a realizat marea technicd, podul care lea&

de uscat (4 km. lung).
S'au construit numeroase autostrade in general aspectul

Italiei, este cu totul schirnbat sub acest raport.
S'au cheltuit pentru comunicatii peste 3 rniliarde

tate lire.

d-lui Aurelian despre PROBLEMA
JURIDICA A CASATORIE,

in ziva de 22 Martie 1936.

- Rezurnat -

Conferentiarul a prin a ne aräta interesul pe care
civilizate problemelor eugenice. Din-

tre acestea cea mai importantá este sändtatea sotilor, de care
e vigoarea natalitatea unei natiuni.

La noi in nu s'a fäcut nimic in aceastá directie. Noul
cod penal se cu pedepsirea nuinai a comunicdrilor
de venerice ; de celelalte sociale nu nimic ;

legea din 1930 nu ca delict civil penal
deck tot transmisiunea bohlor venerice. Solutia nu rezidä
numai in aceste másuri represive.

Ceeace apare ca necesar este, primul impiedecarea
cäsätoriei de contagioase ereditare. In acest
scop va trebui se instituie un examen medical

care informeze pe ofiterul stärei civile despre
starea a cum ar trebui
instituit acest examen, spre a nu da o de incurajare

www.dacoromanica.ro



369

concubinajului expune comparativ modurile de organizare
ale acestui examen in sträine ca Turcia, America de
Nord, Suedia, Norvegia, Finlanda Danemarca. Pentru Ro-

trebuiesc adoptate alte reguli cari per-
fect specificului mai de toate, trebuie pro-
cedat la o mai organizare sanitark care
aibä vedere primul igiena natiunei.

la cercetarea tuturor de protectie a
adoptate in diversele state europene sau americane,

conferentiarul se opreste la recentul mijloc german al sterili-
pe care analizeazd cum este reglementat Ger-

mania, Danemarca unele state americane pentru a con-
chide nu e un sigur nici complet,
contaminarea sotilor ei, a mai adäuga motivele
de libertate drept asupra corporale, cari resping
adoptarea lui.

Un ansamblu de preventive represive
piedecArile la cásätorie cazurile grave, másurile cele
mai indicate pentru solutionarea acestei chestiuni.

24
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ATENEUL ROMAN FILIALA MUSCEL"
DIN CAMPULUNG

Filiala Muscel a luat din initiativa Domnului Cristian
Musceleanu, Profesor Universitar, membru al Ateneului

din Bucuresti, printr'o convocare adresatä unui grup de
intelectuali din orasul C-Lung, data de 10 August
1933.

In luna Octombrie a aceluiasi an Societatea s'a organizat
astfel :

Presedinte : d-1 Cristian Musceleanu, prof. univers.
Secretar General : d-ra Margareta Rigani, prof. sec.
Casier : d-1 Florea Niculescu, colonel.
Pentru o mai activitate se trei sectiuni

de activitate :
a) pentru activitatea ;

b) pentru activitatea in ;

c) pentru crearea unui local propriu.
Pentru conducerea acestor sectiuni sunt alese de

rnembrii activi urmatoarele persoane :

I-a

Presedinte : Ion Bursanesu, prim-presedintele Trib. Muscel.
Secretar : C. Arginteanu, profesor secundar.

Sectiunea II-a

Presedinte : Patraulea, advocat-senator.
Secretar : Gh. Marinescu, prof esor secundar.

Sectiunea III-a

Presedinte : Teodorescu, colonel, comandantul
zoanei.

Secretar : Vasile Ganea, revizor
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Cornisiunea de censori

D-na Mat. Niculce,
Preot Tsaia Niculescu,
D-1 Dancovici.

Activitatea filialei a printr'un festival dat in sala
Cercului Militar din C-Lung, ziva de 27 1934
a conferentiat d-1 Profesor Universitar Cristian Musceleanu :
Omul in radiatiunilor" partea artistica

de dela Opera dela Conservator.
Prin adresa No. 40 din 27 Aprilie 1934, Ateneul din

Bucuresti constituirea filialei Muscel.
In urma interventiilor fäcute, Ministerul de Finante a

aprobat reducerea taxelor pe spectacolele date in oras, de
dela 20% la 4% ; pentru cele date in

scutire (aprobäri care au fost prelungite in fiecare an).
orasului C-Lung o subventie de 3000 lei

anual.
Incurajati de aceste ajutoare, membrii filialei o

activitate mai cum se poate vedea :
Anul 1934. In s'au urmatoarele festivaluri :
24 Martie : conferinta d-nei Alice Voinescu, prof. conserva-

tor Teatrul lui Bernard Shaw" de program artistic.
12 Aprilie : conferinta d-lui Amiral Dan Zaharia : Proble-

ma Pacificului".
3 : conferinta d-lui Adamescu, membru al Ate-

neului din Bucuresti : Problema tineretului ziva

In an s'au tinut in urmätoarele
rale :

3 comuna
8 comuna Visoiu.
6 August comuna Leresti.

26 August in comuna Dragoslavele.
9 Sept. in comuna Boteni.

La toate aceste au conferentiat diferiti fruntasi ai
vietii culturale din C-Lung s'au executat programe artistice
cu elemente locale.

Anul 1935. In s'au urmatoarele festivaluri :
20 : conferinta d-lui Cr. Musce/eanu, prof. univ. :

Credintä de un program artistic cu
mente din Bucuresti.

24 Februarie : conferinta d-lui General I. Popescu-Sanita-
: Luptele dela Märäsesti".
17 Martie conferinta d-lui General Dr. C. Firu, despre

,,Pe marginea adevärului".
17 Mai: conferinta d-lui Dr. C. Roman, despre: Calea fericirii".
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25 : conferinta d-lui Prof. C. Arginteanu : Trei mari
compozitori" de exemplificdri muzicale executate la
piano de d-ra Coca Fotino, absolventa conservatorului din Pa-
ris, de piesa Conul Leonida fatä de reactiunea" de
Caragiale, jucatä de ai Teatrului National din Bucuresti.

In acelasi an s'au in urmätoarele cul-
turale :

21 Aprilie comuna Schitul Golesti.
21 Mai in comuna
28 comuna Valea Mare.
14 comuna Godeni.
28 Octombrie in comuna Stoenesti, satul Slobozia.
Anul 1936. In s'au tinut urmätoarele :

15 Martie : conferinta d-lui I. Gabrea, prof. univ. : Opera
lui Grigorescu".

15 Mai : conferinta d-lui Istrate Micescu despre : Princi-
piul de autoritate libertate".

In acelasi an s'au urmätoarele cultu-
:

26 Aprilie in comuna Domnesti.
2 August comuna Dragoslavele.

In anul curent 1937 : s'a reorganizat sprijinul
moral pe care adus prof. univ. I. Gabrea, comitetul
astfel organizat :

Presedinte : Prof. univ. Crist. Musceleanu.
Vice Presedinte : d-1 Prof. univ. I. Gabrea.
Secretar Casier : Prof. secundar C. Arginteanu.

celor trei sectiuni :

I Pentru activitatea : d-1 Dr. Makelarie H.
II activitatea in judet : N. Bratu, Insp.
III Pentru construirea unui local : Matei Velcescu,

comandantul garnizoanei.
Activitatea pe anul acesta s'a desfâsurat cum ur-

:

31 : conferinta d-lui Gh. Oprescu, profesor : Arta
Naturá".
28 Februarie : conferinta d-lui I. Gabrea, prof. univ.: Tine-

ret coalä româneascä".
14 Martie: conferinta d-lui C. prof. univ.:

Românismul organizarea muncii românesti".
4 Aprilie: conferinta d-lui Cr. Musceleanu, prof. univ.: Din

tainele naturii".
18 Aprilie : conferinta d-lui I. Simionescu, prof.
25 Aprilie : conferinta d-lui C. Giurescu, prof. univ.

Preedintele Comitetului Sectiunii
Câmpulung a Ateneului Român

CR. MUSCELEANU
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PROGRAMUL CONCERTELOR SERBARILOR DATE IN
SALA DE FESTIVITATI A ATENEULUI

IN CURSUL ANULUI 1936.

9 Ianuarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de Egizzio
Massini, dat beneficiul infometatilor din Basarabia.

: Simfonia a doua, Do major" ; Grainger : a) irlan-
dez din Derry, pentru coarde 2 corni (prima auditie);
b) Molly pe märii (prima auditie), pastorului ;
Horceag Suita (prima auditie).

15 lanuarie. CONCERTUL pianistului Arthur Rubinstein.
Bach-Busoni : Toccata en do majeur ; Franck :
Chorale et Fugue ; Chopin : a) Scherzo re minor ; b)
ceuse ; c) 2 Mazurques ; cl) Grande Polonaise op. 22 (précédée

andanto spiannto) ; Strawinsky Petruschka (dedié
Rubinstein).

16 lanuarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 I. Perlea.
Gluck : Uvertura la Ifigenia Aulisa" ; Beethoven : Simfo-
nia a doua, in Re Major" ; Rich. Strauss : Don Juan, poem
simfonic ; Andricu : Trei schite pentru orchestrá : a) Quasi-
Elegie ; b) Cântec ; (prima auditie) ; Berlioz : Uvertura
Carnavalul roman".

19 Ianuarie. CONCERTUL pianistului Arthur Rubinstein.
Chopin : a) Scherzo op. 39 ; b) 2 Etudes ; Valse ; Polonaise
op. 53 ; Liszt : Sonate en si mineur ; Chostakovitsch : a) 14

; b) Polka du ballet Siècle d'Or" ; De Falla : Danse
de la ; Albeniz : a) Navarra ; b) Triana.

22 Ianuarie. CONCERTUL pianistului A. Rubinstein
acompaniamentul orchestrei Radio" de I. Perlea.
Brahms : Concertul pentru pian orchestrá in si bemol ma-
jor ; Tschaikowsky : Concertul pentru pian orchestrá
si minor ; : Concertul pentru pian orchesträ
sol minor.

23 lanuarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 Mihail
Jora. Filip Lazár : Concerto grosso ; Dinu Lipatti :
suitá simfonicd in 3 pârti (prima auditie) ; Paul Constanti-
nescu : Din trei caricaturi muzicale : a) Jalea recru-
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tului ; b) Balul ; fortat (prima ;

George : Suita No. 1, in Do major".
24 Ianuarie, ora 312 p. m. Sarbätorirea zilei de 24 IANUA-

RIE, organizata de Ateneul Corul din
Bucuresti Imnul RegaL Prof. univ. I. Valaori conferen-

despre ziva de 24 Ianuarie. D-na Maria Filotti, D-na M.
Zimniceanu I. Manolescu dela Teatrul
diferite D-1 G. dela Opera Românä,
diferite nationale. Corul Invätatorilor diferite

de nationall
30 lanuarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de Prof. Franz

Xaver Dressler, cu concursul Soc. Corale Bach" din Sibiu. Se
auditie, oratoriul biblic Samson" de Georg

Friederich Haendel.
6 Februarie. CONCERT dirijat de Th.

Ph. Em. Bach : Simfonia in Re major" ; Dom. Scar-
latti : a) Allegro, b) Adagio, Allegrissimo (La Chasse) - trei
piese orchestrate de Roland Manuel (prima auditie) ; Vittorio
Rieti : Concert pentru quintet de suflatori orchestra (prim
auditie). Paul Dukas : Simfonia do major" (prima auditie).

12 Februarie. CONCERT DE CANTO dat de N. Nico-
I. Romano. Se diferite : G. Verdi, T.

Brediceanu, I. Massenet, S. Cardillo, Th. Fuchs, A. Ponchelli,
Fr. Chopin, Peninno, Ed. Grieg.

13 Fbreuarie. FESTIVAL WAGNER dirijat de Alfred
Alessandrescu. 1. Preludiul la Lohengrin", 2. Visul Elsei din
Lohengrin", d-na Mimi Nestorescu, 3. Introducere la
act. III din ,Lohengrin", 4. Uvertura la Vasul 5.
Duet din act. al operei Vasul d-na Mimi
Nestorescu P. Stefänescu-Goangä, 6. Marsul funebru din
Amurgul zeilor", 7. Scena din Amurgul zeilor",
d-na Mimi Nestorescu, 8. Scena din Walkyria", solist
d-1 P.

20 Februarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de I. Perlea
cu concursul violonistului Zino Francescatti. Bach : Concert
pentru 2 piane in Do major", solisti : Sil-
vestri, (prima uditie) ; Paganini : Concertul pentru
orchestra, solist d-1 Zino Francescatti ; S. ; Diverts-
ment sacru (prima auditie) ; Cesar Franck : Simfonia.

27 Februarie. CONCERT SIMFONIC dirijat de Clemens
Krauss, directorul Operei de Stat din Berlin, concursul
d-nei Viorica Ursuleac, dela Opera de Stat din Berlin. Ceaikow-
sky: Simfonia No. 5, Mi minor"; Rich. Strauss: a) Arie din
opera Guntram" - prima auditie - de d-na V.
Ursuleac, b) Don Juan, poem simfonic, Trei lieduri (cu
acomp. de orchestra) - prima auditie - de d-na V.
Ursuleac, d) Dansul Salomeei", din opera cu titlu.

29 Februarie. Concertul Corului DANA" din Polonia. Se
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diferite cântece populare in limba
rusä francezd.

2 Martie. COMEMORAREA REGINEI POETE CARMEN-
SYLVA", organizatá de Institutul româno-german.

7 Martie. CONCERTUL violonistului Jacques Thibaud.
tali : Chacoune ; Mozart : Concert in re major ; Cesar Franck :
Sonata ; Szymanowsky : Fontaine d'Arétuse ; Debussy :
strels ; Albeniz ; Malaguena ; M. de Falla : Vide breve.

9 Martie. CONCERTUL violonistului Jacques Thibaucl.
racini : Sonata in mi minor ; : Sonata in la major ;
Chausson : ; Beethoven : Romance ; Leclair : Tambou-
rin ; Paradis : Sicilienne ; Mozart : Rondo.

12 Martie. CONCERT SIMFONIC dirijat de M. Jora.
Schumann : Simfonia No. 3 Mi bemol" (Renana) ; Silvestri:
Trei capricii (prima auditie) ; Wagner : Siegfried-Idyll ; Schu-
mann : Uvertura Faust".

14 Martie, ora 6 p. m. Särbátorirea a 50 de ani de a
romancierului Liviu Rebreanu.

14 Martie, ora 9 seara. Concertul ORCHESTREI SIMFO-
NICE C. F. R., dirijat de T. Rogalsky. Beethoven :a) Uver-
tura Die weihe des Hauses", b) Simfonia din Jena do
major, c) Fantezie, in do minor op. 80 (prime auditii).

19 Martie. CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 George
Georgescu cu concursul violonistului Richard Adnoposoff, din
orchestra filarmonicei din Viena a pianistului I. Filionescu.
Brahms : Simfonia a doua, in Re major"; Saint-Sans : Con-
certul pentru orchestrá in Si minor" ; Gershwin :
Rapsodie pe motive de jazz.

21 Martie. Concertul Soc. Corale ROMANIA" de
româneascd, sub conducerea d-lui N. Lungu. Sabin Drágoi :

; Vadim Sumski : Calul dracului ; S. Drägoi :
bihoreanä (prima auditie) ; N. Lungu : Alei, Codrule ; S.
colescu : Baba mosneagul (prima auditie) ; Gh. Dima : Irmo-
sul Bunei Vestiri ; D. G. Khiriac : Auzi, Doamne, glasul ;

Gh. Popescu-Bránesti : Rdspunsuri liturgice ; N. Lungu :
Cámara Ta, Mântuitorul meu, glas 8 (prima auditie) ; Gh.
Cucu : Milueste-mA, Dumnezeule (cor pentru voci de femei) ;
Paul Ciuntu : Psalm 116 ; I. Vidu : a) din Crisana,
b) vara se ; D. D. Botez : Foaie verde de mohor
(prima auditie) ; B. Anastasescu : transpus
aranjat pentru cor mixt de N. Lungu (prima auditie) ; V.
Sumski : Veselie.

26 Martie. Concertul simfonic organizat de ASOCIATIA
ROMANA, cu concursul Corului Bach" al Bise-

ricei Negre din Brasov, orchestrei Radio", sub conducerea
muzicalá a d-lui Victor Bickerich din Brasov. I. S. Bach :
Iohannes-Passion.

28 Martie. Concertul Soc. corale CANTUL NOSTRU",
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condus de d-1 G. IViculescu. Se diferite : F.
Mücke, G. Muzicescu, G. Niculescu, A. Möhring, I. Fauré, C.
Saint-Saöns, I. Vidu, I. Popescu-Bränesti, I. Popescu-Runcu,
V. Vasilescu, I. Chirescu, C. Bräiloiu.

29 Martie. Concertul organizat de ASOCIATIA MUZI-
CALA ROMANA, concursul corului Bach" al Bisericei
Negre din Brasov, al corului copiilor evanghelice din

al orchestrei Radio", sub conducerea d-lui Victor
Bickerich (Brasov). I. I. Bach : Matthäus-Passion.

2 Aprilie. CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 G. Geor-
gescu cu concursul pianistului Alexandre Uninsky. Richard
Strauss : Ein Heldenleben, poem simfonic, op. 40 ; Mozart :
Concertul pentru piano orchesträ, la major" ; Albeniz :

tablouri simfonice din suita Iberia" ; Liszt : Concertul
pentru piano orchesträ, in la major".

3 Aprilie. Concertul soc. corale a DIN
BUCURETI, condus de d-1 N. Oancea. Se diferite
bucáti : C. I. Baciu, G. Dima, N. Oancea, E. Micu, I. Chi-
rescu, I. Croitoru, S. V. Drägoi, I. Borgovan, V. Sumsky.

4 Aprilie, ora p. Festivalul religios dat de Soc. BU-
SAMARITEANA. Pärintele Gala Galaction confe-

despre FloriiIe Ierusalim. Societatea coralá Ro-
mânia", sub conducerea d-lui Prof. N. Lungu, executá diferite

de
4 Aprilie, ora 9 seara. Concertul soc. corale CARMEN",

condus de d-1 Chirescu. G. : Irmosul Floriilor ; G.
Cucu : La râul Babilonului ; S. V. Drágoi Acestea zice Dom-

; G. Cucu : Dumnezeule ; M. Negrea : Psal-
mul ; Giovanni B. Pergolesi : Sabat Mater, oratoriu pentru

cor de femei, orchestrá de coarde
17 Aprilie. Concert dat de JODLER-SEXTET TURNVE-

REIN ALTE SEKTION, ZURICH, concursul orchestrei Ra-
dio", organizat de Societatea elvetianá de binefacere din
curesti. Se executä alternativ diferite pentru orchestrá

pentru sextetul Jodlerilor.
18 Aprilie. Festival artistic dat pentru profesorii si elevii

participanti la concursurile din anul 1936 ale TINERIMEI
concursul orchestrei Palatului Regal sub con-

ducerea d-lui E. Massini, a d-lui Anastasescu dela Teatrul Na-
tional, a d-lui P. dela a
d-soarei Bulacu M. Rozalia, harpistg, a Liceului de fete din
Deva, a Asoc. Crestine a Tinerilnr. a normale
de fete din si a d-nei exan dra-Feraru. canto.

19 Aprilie. CONCERT SIMFONIC diriiat de d-1
violonistei Lola dat in

rnemoria lui D. Dini cu. decedat la Pnrilie Wagner :
la Crenusculul : Roussel : Suita nentru

orrhesträ, in ,.Fa major" ; : a spaniolg, pentru vio-
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orchestra ; Ravel : simfonicä, extrasa din baletul
Daphnis et Chloe".

20 Aprilie. CONCERTUL baritonului P.
Caldara : Come Raggio di ; Schubert : Am ; Schu-
mann : a) Die lotus Blume ; b) Die leiden Grenadiére ; Cezar
Franck : La Procession ; Leoncavallo : Zaza ; Gretchaninov :
Le Steppe ; Vidor : Non Credo ; Respighi : Nebbie ; Verdi :
Balul mascat ; Marx : a) Der Ton, b) Gebet ; Falla : 3 lieduri ;
A. Thomas : Hamlet.

22 Aprilie. Concertul corului normale de fete
DONA DUDU" din Craiova, condus de Prof. Nelu
Se diferite : B. Anastasescu, G. Muzicescu,

Cucu, Gh. D. Kiriac, I. Chirescu, G. Enescu, N. Oancea,
*tefan Popescu, Nelu G. Galinescu, C. I. Baciu, Const.
Castrisanu, Alfonso Castaldi.

23 Aprilie. CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 Vittorio
Gui, directorul orchestrei stabile din Florenta. Rossini : Uver-
tura la Italiana Alger" ; Beethoven : Simfonia a (Pas-
torala) ; Bach : preludii corale (prelucrate de Vittorio
Gui) ; Respighi : Fontane di Roma ; Wagner : Uvertura la
Maestrii cântgreti din Nürnberg".

28 Aprilie. CONCERTUL violonistului Sandu Albu, cu
concursul orchestrei Radio" dirijatá de d-1 A. Alessandrescu.
I. I. Bach : Concert No. 2, mi major", p. orchestrá;
Beethoven : Concert op. 61, re major", p. orche-
strá (cadentele de Kreisler) ; : Symphonie Espagnole, op.
21, p. orchestrg.

30 Aprilie CONCERT SIMFONIC dirijat de d-1 Egizzio
Massini, cu concursul violonistei Irene Dubiska, Beethoven :
Simfonia No. 1, do major" ; Ceaikovsky : Concertul pentru

; Strawinsky : fragmente simfonice
din baletul Petrusca".

3 ora 5-7 p. m. Festivalul soc. SPRIJINUL ORBI-
LOR" din România. Cuvânt de deschidere, rostit de d-1 prof.
orb Al. Stoenescu. Corul orbilor diferite cântece natio-
nale. Dau concursul : G. Stefanovici, tenor la Opera Ro-

I. Manu, dela Teatrul National, d-soara E. Gutianu,
la Opera

3 Maiu, ora 11 a. m. CERCUL IESENILOR comemoreazg
centenarul Academiei din pe Gh. Asachi,
intemeetorul iesene.

7 Maiu. CONCERT SIMFONIC, de I. Perlea,
concursul violnistului Dinicu. Brahms : Uvertura aca-

op. ; : Concertul pentru
orchestrg Re minor" op. 22 ; Berlioz : Simfonia fan-

14 CONCERT SIMFONIC de d-1 Nonna-
Otescu. Mozart : Uvertura la Flautul fermecat" ; Nardini :
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Concertul in Mi minor" pentru orchestrá de coarde ;
Balakirew : Thamar, poem simfonic ; Chausson : Simfonia in
Si bemol".

17 Maiu, ora 11 a. m. CONCERT SIMFONIC pentru come-
morarea lui Dimitrie Dinicu, fost director al orchestrei Minis-
terului InstrucViunii" (1904-1919). Beethoven : Uvertura la
Egmont", dirijatä de d-1 I. Nonna Otescu ; Mozart : Simfonia

do major" (Jupiter), dirijatá de G. Georgescu ; Wolf :
Serenada ; Gluck-Mottl : Suitá de balet (4 pe
fragmente din operele : Iphigenie in Aulis", Armida"
Orpheus", dirijate de d-1 A. Alessandrescu (Programul este

pe care defunctul Dimitrie Dinicu dirijat la 21
Noembrie 1904, când s'a orchestra Ministerului
structiunii" concertele simfonice sdptámânale).

22 Concert simfonic dat de ORCHESTRA FILAR-
MONICA DIN BERLIN sub conducerea maestrului Hermann
Abendroth, directorul concertelor de la Gewandhaus" din
Leipzig. Bach : Concert brandenburgian No. 3, in sol major" ;
Haydn : Simfonia Re" (Die Uhr) ; Beethoven : Simfonia a
saptea la major".

23 Maiu, ora 4 p. m. CONCERT RELIGIOS, dat folosul
constructiei nouei biserici Sf. Elefterie" din Bucuresti, cu
concursul Corului Asoc. a Tinerilor, al orchestrei
talionului de a Palatului, al d-lui G. Marinescu, dela
Opera al d-nei M. Pessione, la Opera Ro-

al d-nei Dora Massini, dela Opera al d-lui
Umberto Pessione, pianist, al d-soarei Bulacu M. Rozalia, har-

23 Maiu, ora 9 seara. Concert simfonic dat de ORCHESTRA
FILARMONICA DIN BERLIN, sub conducerea maestrului
Hermann Abendroth din Leipzig. Weber : Uvertura la Obe-
ron" ; Schumann : Simfonia a patra, Re minor" ; Brahms :
Simfonia Do minor".

27 Maiu. CONCERTUL baritonului P. Marcu.
30 Maiu, ora 5 p. m. Serbarea Soc. PRINCIPELE MIR-

CEA'.
7 lunie. Concertul SOC. CORALE V. LUCACI" din Satu

Mare.
13 Concertul corului ASOC. CULT. C. F. R., cu

concursul d-nei Ruth Gehrs din Berlin, al d-soarei Elena Cio-
al orchestrei Radio", sub conducerea d-lui N. Geor-

gescu-Postelnicu. G. Rossini : Sabat Mater : Fr. Thieriot : Pe
lacul Traun ; Beethoven : Ruinile Atenei ; I. Ivanovici : Valu-
rile

14 ora 7 p. .m. Concertul corului mixt .,MESERIA-
SUL ROMAN", Bucovina, sub conducerea d-lui
Morariu. Se diferite bucáti religioase, populare
tionale.
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18 lunie, ora 4 p. m. Productia I-a de
anului 1935-1936 a ACADEMIEI REGALE DE MUZICA

ARTA DRAMATICA.
21 ora 4 p. m. Productia II-a, Idem.
25 ora 4 p. m. Productia III-a, Idem.
27 lunie. FESTIVALUL dat de orbii din pentru

comemorarea Reginei Elisabeta, sub patronajul d-lui I. Nistor,
Ministrul Muncii, Ocrotirilor sociale. Se

religioase populare natonale de diferite forma-
tiuni de coruri ale orbilor din

2 lie. CONCERTUL baritonului Vasile Dinga cu
concursul tenorului Octav Cristescu dela Opera Se

buc4 : Fauret, I. Schubert, Q. Santarelli, Guy
d'Hardelot, J. R. Lacalle, Leoncavallo, Verdi, Tosti, Renato
Broggi, De Curtis, E. Tagliaferi.

5 ora 11 a. m. zilei universale a COOPE-
RATIEI organizata de Consiliul Superior al Cooperatiei.

8 August, ora 6 p. m. ezatoarea SOCIETATII SCRIITORI-
LOR ROMANI (in sala Universitatii Ateneului).

11 Octombrie. CONCERTUL violonistului Milstein,
acompaniamentul orchestrei Radio" dirijate de Paul Breisach
din Viena. Beethoven : Uvertura Egmont" ; Bach : Concertul
in Mi major" p. ; Mendelssohn : Concertul
pentru ; Dvorak : Concertul pentru

18 Octombrie. CONCERTUL SIMFONIC dirijat de
trul G. Enescu. I. I. Bach : Concert brandeburgez fa major (3

; Wagner : Venusberg ; Brahms : Simfonia mi minor No.
4

25 Octombrie. CONCERT SIMFONIC, dirijat de maestrul
G. Enescu. Beethoven : Uvertura Coriolan ; Brahms : Concert
re major (3 : solo de executat de G. Enescu,
acompaniat de orchestra de d-1 G. Georgescu ; Paul
Dukas : Simfonia do major, (3 ; George Enescu : Rapso-
dia la major, No. 1.

27 Octombrie. CONCERT DE SONATE dat de maestrul
George Enescu cu concursul d-lui A. Alessandrescu (pian) ;
Samazeuilh : Sonata si minor ; Schumann : Sonata re minor
(4 ; Leqeu : Sonata sol major (3

28 Octombrie. Concert simfonic al ORCHESTREI
TIONARILOR FERATE CEHOSLOVACE (Praha),
cu concursul sopranei Pia Igy, dirijat de d-1 Karel Sejna, -
cu ocazia celei de a XVIII-a aniversäri a intemeerii republicei
cehoslovace. Zdenek Fibich : Uvertura, op. ; Vitezslav

op. ; : Meditatie la coralul vechiu
ceh Sfinte op. 35 ; Bedrich : Smetana : Din luncile

dumbravile cehe", poema ; Antoniu : a)
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Lunei din opera Rusalka" (arie de d-na
Pia Igy), b) Simfonia a V-a Din lumea nour, op. 9.

Octombrie. CONCERT DE SONATE dat de maestrul G.
Enescu, concursul d-nei M. Germani-Ciomac (pian).
Brahms : Sonata re minor No. 3 (4 G. Enescu : Sonata
la minor in caracter popular românesc (3 Beethoven :
Sonata Kreutzer, la minor No. 9 (3 pärti).

I Noembrie. CONCERT SIMFONIC dat de maestrul G.
cu I Brahms Uve tura festivä;

J. S. Bach : Concert mi major, No. 2 (3 pärti), Beethoven :
manta fa major No. 2, Chausson : Poema solo de violiná
de G. Enescu - orchestra dirijatá de ; Mozart :
nia mi major (Jupiter) ; Mihalovici : Cortegiul divinitätilor
fernale (dirijate de maestrul G. Enescu).

7 Noembrie. CONCERT DE SONATE dat de maestrul G.
Enescu concursul d-lui Dinu Lipatti (pian). Beethoven :
Sonata sol major No. 10 (4 párti) ; D. Lipatti : Sonatina ; Cesar
Franck : Sonata la major.

8 Noembrie : CONCERT SIMFONIC dat de maestrul G.
Enescu concursul d-lui A. Alessandrescu. Weber : Uvertura
Oberon ; Beethoven : Concert re major (3 solo de vio-
linä de G. Enescu - orchestra dirijatá de A. Alessandrescu ;
Beethoven : Sirnfonia Eroica, mi bemol major, No. 3 (4
orchestra de G. Enescu).

9 Noembrie. CONCERTUL violonistului Bronislaw Huber-
: Brahms : Sonata in re minor, op. 108 ; Bach : Adagio

Fuga din sonata No. sol minor pentru solo ; Beetho-
: Sonata fa major, op. 24 (Frühlingssonate) ; Szyma-

novski : Notturno e Tarantella ; Chopin-Huberrnan : a) Ma-
zurka, op. 7, No. 3, b) Vals, op. 70, No. 1 (La pian Gim-
pel).

12 Noembrie. CONCERT dirijat de maestrul G.
Georgescu, concursul pianistului D. Lipatti. Schumann :
Simfonia No. 1, in si bemol" op. ; Mozart : Concertul pen-
tru piano orchestrá ; Ravel : La Valse, poem coreografic.

13 Noembrie. CONCERTUL violonistului B. Huberman,
acompaniat de pianistul Gimpel. Bach : Orgel Choral-
vorspiel Nun komm der Heiden Heilland" (Transkrip. von Br.
Huberman) ; C. Franck : Sonate A-dur ; Ottorino Respighi :
Sonate H-moll ; Szymanowski : Mythen" op. 30 ; Mendels-
sohn : Concertul de E-moll, op. 64.

14 Noembrie. CONCERT DE al maestrului G.
Enescu, acompaniamentul d-lui I. Gherea. Veracini : Sonata
mi minor (4 ; Bach : Sonata la minor, solo de (4

; Ph. Gaubertt : Fantesie ; Mozart : Andante, Menuet
Rondo.

15 Noembrie. CONCERT SIMFONIC dat de maestrul G.
Enescu, concursul d-lui G. Georgescu. Beethoven : a) Uver-
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tura Leonora, b) Concert re major (3 solo de
de G. Enescu - orchestra dirijata de G. Georgescu, Simfo-
nia b-a parti) - orchestra dirijata de maestrul G. Enescu.

17 Noembrie. DE dat de rnaestrul G.
Enescu acompaniamentul la pian al d-lui I. Gherea. Tartini :
Sonata la minor (3 parti) ; Bach : Partita re minor, solo de
vioarä ; Beethoven : Sonata Kreutzer la minor (3 parti).

19 Noembrie. CONCERT SIMFONIC dirijat de maestrul G.
Georgescu concursul violoncelistului Pierre Fournier. Filip

: Concerto grosso ; Brahms : Simfonia a 3-a, in fa
major" ; : Concert pentru violoncel orchestrá ; :

Variatiuni pe o temä proprie.
20 Noembrie. CON CERTUL pianistului Alexander Brai-

lowsky, cu concursul orchestrei Radio" dirijatá de Fritz
Fall. Chopin : Concertul p. pian orchestrá in op. ;

Tschaikowsky : Concertul No. p. pian orchesträ
op. 23 ; Liszt : Danse Macabre.

22 Noernbrie, ora a. m. Recitalul violoncelistului Pierre
Fournier acompaniamentul la pian al d-lui Dagobert Buch-
holz. Vivaldi : Concert re major" ; Francoeur : Sonata
Mi major" ; Bach : Suita No. 6 (re major) pentru violoncel
- solo ; Weber : (aranjat de Piatgorsky) : Sonatina ; Debussy :
Sonata ; Rimsky-Korsakow : a) Hymne au soleil, b) Vol du
bourdon ; Fauré : Papillons ; Sarasate : Zapateado.

22 Noembrie, ora 9 seara. CONCERT DE al
maestrului G. Enescu, acompaniamentul la pian de d-1 I.
Gherea. Nardini : Sonata re major (4 ; Bach : Sonata do
major, solo de ; Corelli : La Falia ; Szimanovsky : La
Fontaine d'Aréthus ; Ravel : Tzigane.

23 Noembrie. CONCERTUL pianistului Alexander Brai-
lowsky. W. Friedmann Bach : Concerto re minor ; Scarlatti:
Pastoralá ; Beethoven : Sonata op. 57 (Appassio-
nata) ; Chopin : a) Fantesie-Impromptu, b) Ballada in sol

Vals la bemol minor", d) Nocturna re diez
jor", e) Poloneza in la bemol major" ; Rachmaninoff :
ludiu sol major" ; Debussy : L'isle joyeuse ; Ravel : Jeu
d'Eaux ; Liszt : Rapsodia No. 6.

26 Noembrie. CONCERT SIMFONIC dirijat de maestrul
Bernardino Molina.ri concursul pianistei Ornella Santoli-
quido. Rossini : Uvertura la opera Cenerentola" ; Pizzetti :
Canti della stagione alta, concert pentru piano orchesträ
(prima auditie) ; Rich. Strauss : Moarte transfiguratie, poem

; Respighi : Pinii din Roma.
28 Noembrie. FESTIVAL RELIGIOS organizat de Parohia

Bisericii Alexandru-Colentina-Bucuresti.
Decembrie, ora 3 p. m. SERBAREA LIGII ANTIREVI-

ZIONISTE ROMANE, cu ocazia Unirii Ardealului
la Patria mumá.
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Decembrie, ora 9 seara. CONCERT DE
maestrului G. Enescu acompaniamentul la pian al d-lui
Gherea. Vivaldi-Kreisler : Concertul do major" I. S. Bach :
Partita si minor" ; Ravel : Kadisch ; Debussy : Minstrela ;
Saint-Saens : Havanaise ; Kreisler : Caprice Viennois ; Sara-
sate : Dans spaniol la minor".

2 Decembrie, ora 5 p. m. CONCERT DE GALA organizat de
Presedintia Camerei concursul orchestrei
Filarmonica" de G. Georgescu al maestrului G.
Enescu, onoarea Parlamentarilor Micei Intelegeri. Smetana :
Uvertura la opera La Fiancée vendue" ; Bach : concert pen-
tru orchestra, executat de G Enescu ; Ducas :
cul vräjitor ; Konjovik : Preludiul actului al V-lea din opera
Kostana" ; G. Enescu : Rapsodia la major".

3 Decembrie. CONCERT SIMFONIC dirijat de maestrul G.
Georgescu cu concursul pianistei Grete Miletineanu. Mozart :
Simfonia in mi bemol" ; Lopatnikoff : Concert pentru piano

orchestra, op. 15 (prima auditie) ; Lipatti : trei
tablouri simfonice ; Ducas : Ucenicul vrajitor.

5 Decembrie. CONCERT DE al maestrului G.
Enescu, acompaniamentul la pian de d-1 I. Gherea. J. S.
Bach : Sonata mi. minor" ; Brahms : Sonata 3-a re minor"
pentru pian ; Corelli : La ; Szymanowski : La
Fontaine d'Arethuse ; Ravel : Tzigane.

6 Decembrie, ora 11 a. m. CONCERT SIMFONIC dirijat de
maestrul G. Georgescu, concursul pianistei Cella
cea. Mozart : Simfonia in mi bemol" ; C. Franck : Variatiuni
simfonice, pentru piano ; Johann Strauss : Duna-
rea Albastrd", vals ; Enescu : Rapsodia No. 1 (la
major).

8 Decembrie. CONCERT DE VIOARA al maestrului G.
Enescu acompaniamentul la pian de I. Gherea. Haen-
del : Sonata la ; Mozart : Andante, Menuet Rondo ;

: Concertstück la major ; Sarasate : Zigeunewei-
; Schumann : Sonata 2-a re minor" p. pian
10 Decembrie. Concertul ASOCIATIEI MUZICALE

MANE cu concursul corului Carmen", al corului Liceului de
copii C. F. R. Aurel Vlaicu", al orchestrei Radio", sub con-
ducerea a d-lui A. Alessandrescu. J. I. Bach : Orato-

de
Decembrie. CONCERT dirijat de maestrul

G. Georgescu concursul pianistului Arthur Rubinstein.
Schumann : Simfonia a patra, re minor" ; Beethoven : Con-
certul pentru piano orchestra, in sol major" ; Cesar Franck:
Variatiuni simfonice pentru piano orchestra ; Richard
Strauss : Till Eulenspiegel, poem simfonic.

12 Decembrie. CONCERT DE al maestrului G.
acompaniamentul la pian de d-1 I. Gherea. Vera-
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: Sonata mi minor" ; Beethoven : Romanta sol major" ;
itali : Ciacona ; Francoeur Kreisler : Sicilienne et Rigaudon ;

Kreisler : Caprice Viennois ; Pugnani-Kreisler :
Allegro ; Beethoven : Sonata Kreutzer.

13 Decembrie. CONCERT SIMFONIC dirijat de maestrul
G. Georgescu cu concursul pianistului Arthur Rubinstein.
Beethoven : Concertul pentru piano orchesträ Do
nor" ; Chopin : Concertul pentru piano orchestra, in Fa
minor" ; Rachmaninow Concertul No. 2 do minor" pen-
tru piano orchesträ.

14 Decembrie. CONCERTUL violonistului Sandu Albu
concursul orchestrei Radio" dirijatá de A. Alessandrescu.
I. S. Bach : Concert No. 1, la minor" pentru vioarä

; Ceaikowsky : Concert in re major" op. 35 pentru
orchestrg ; Beethoven : a) Romantä in sol, op. 40, b)

Romantä fa, op. ; I. Nonna-Otescu : Farmecele Armidei,
poem sirnfonic pentru orchestrá (dirijat de autor) ;

: Tzigane, rapsodie de concert pentru orchesträ.
15 Decembrie. Concertul SOC. MUZICALE A INVATATO-

RILOR din Bucuresti, concursul orchestrei Batalionului de
a Palatului. A. Bena : Suspine ; S. V. Drägoi : Aceasta

zice Domnul ; I. Becker : ; S. Nicolescu : Ad majorem
Dei gloriam ; S. Horceag : Supusii se

16 Decembrie. CONCERTUL pianistului Arthur Rubinstein.
Beethoven : op. 31, No. 3, in mi bemol major ; Schumann :
Etudes Symphoniques ; Chopin : a) Barcarolle, op. 60, b) 2
Etudes ; 2 Nocturnes, d) Polonaise, op. 44 in fa diez minor ;
Granados : La Maya y el ruisenor (Goyescos) ; de Falla : Danse
de la rneunire ; Monpou : Cancio e dansa ; Albeniz : Navarra.

17 Decembrie. CONCERT SIMFONIC dirijat de maestrul
G. Georgescu cu concursul pianistului Wilhelm Kempff. Bach-
Jora : Preludiu Fuga ; Brahms : Concertul pentru piano
orchestra Re minor" ; Simonis : Largo simfonic (sub con-
ducerea compozitorului) ; Ravel : Bolero pentru orchestrg
mare.

18 Decembrie. Concertul Soc. Corale CARMEN", sub con-
ducerea d-lui prof. I. Chirescu. D. G. Kiriac : a) ce veste
minunatg, b) Plecarea magilor ; Tim. Popovici : Praznic lumi-

; I. : Florile dalbe ; I. Chirescu : Steaua
sus ; Gh. Cucu : Cräciunul ; Tib. Brediceanu : a)
vin colindatori, b) Sus vârful muntelui, Colindita nu-i
mai ; V. Popovici : La la Tarigrad ; D. G. Kiriac :
S'a Domnul ; I. Chirescu : Nunta din Cana Galileii ; I.
Borgovan ; Colinde cântece de stea, cântate
de Maxim Vasiliu (tenor) ; Fr. Hubic : dimineata,

; J. Noyon : S'a pruncul ; I. Chirescu:
Citinele-Citioarg ; M. : Noi colindäm ; S.

25
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: Colindul vânátorilor ; I. Chirescu : Plugusorul ; A.
Adam : Nöel.

19 Decembrie. Concertul Soc. corale CANTUL NOSTRU",
sub conducerea d-lui George Niculescu. G. Cucu : Sus ! ;

C. Givulescu : Colinde ; A. Gevaert : Somnul lui ; Vorob-
kievici : Pre Tine te ; I. Popescu-Runcu : Nani, nani ;
Rameau : ; L. Besozzi : Chemarea ;

Gordigianni : Porneste nava : F. David : Corul marinarilor ;
Gerstner : ; I. Perianu suii deal la ; Sabin
Drágoi : fata de ; G. Foaie
verde ; B. Anastasescu : Foaie verde ; S.
Nicolescu : ; Ioana : Foaie
verde cimbrisor ; G. Stoenescu : lele ; G. Nicu-
lescu : Leano, leano ; I. Popescu-Runcu : I. Cos-
tescu : dimineata ajun.

20 Decembrie, ora 11 a. m. CONCERT SIMFONIC dirijat
de maestrul G. Georgescu, concursuI pianistului Wilhelm
Kempff. Bach : Concertul pentru piano orchestra in Fa
minor" ; Mozart : pentru piano orchestra Re
minor" ; Beethoven : Concertul No. 5 in Mi bemol" pentru
piano orchestra.

20 Decembrie, ora 5-7 p. m. Concertul corului ASOC.
CULT. C. F. R. concursul orchestrei Radio" al d-nei
Ruth Gehrs (alto). I. Chirescu : Buna ; Timotei
povici : a) s'a Christos, b) Florile dalbe ; Gh.
Cucu : Sus, nu mai ; Ceaikowsky ; Prune ;
G. Rossini : Sabat mater (cor, orchestra) I. Brahms :
Rapsodie ; H. : Solititiu ; A. Popovici-Racovita : Rapso-
die Conducerea a d-lui N. Georgescu-Postel-

22 Decembrie. Concertul corului ASOCIATIEI CRE$TINE
a Tinerilor concursul orchestrei Radio" al d-lui P. te-

dela Opera sub conducerea d-lui
Radu Botez. Tim. Popovici : a) Praznic luminos, b) sculati
voi, boeri mari, s'a Christos ; Nelu :

; D. D. Botez : a) Foaie verde de mohor, b) In temeiul
codrului ; : Un salut de noapte ; Chirescu : Mama :
Gh. Danga : 'n ; Radu Botez ; a) de lea-

b) La coltul lui Vasile ; E. Elenescu : ;

Th. Brediceanu : Bitoleanca ; C. Bobescu : a) Trei, Doamne
toti trei, pentru bariton orchestra, solist d-1 P.
fanescu-Goangä ; b) Ziva de apoi - poem sirnfonic pentru cor

orchestra solo de bariton ; E. Grieg : Spre o -
cor orchestra.

23 Decembrie, ora 3 p. m. Al zecelea CONCURS AL DATI-
NILOR obiceiurilor organizat de ziarul Uni-
versul" sub presedintia d-lui prof. dr. C. Angelescu, Ministrul
Culturii Educatiei
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CUPRINSUL ANUARELOR ATENEULUI ROMAN
PENTRU ANII 1927-1936.

Implinindu-se 10 ani de a Anuarul
Ateneului (1927-1936) sub ingrijtrea mea, am socotit -
ca un fel de incheiere a acestei dau o ana-

a rnateriilor cuprinse in cele 10 volume.
GH. ADAMESCU

de ale Comitetului : 1927 pag. 9 ; 1928 pag. 9 ; 1929 pag.
; 1930 pag. ; 1931 pag. ; 1932 pag. XI ; 1933 pag. XV ; pag.

XVII ; 1935 pag. XVII ; 1936 pag. XV.
Procese-verbale ale Adundrilor generale : 1927 pag. 33 ; 1928 pag. 23 ;

1929 pag. 27 ; 1930 pag. 3 ; 1931 pag. 29 ; 1932 pag. 3 ; 1933 pag. 3 ; 1934

pag. 3 ; 1935 pag. 3 ; 1936 pag. 3.
Programe ale concertelor : 1927 pag. 189 ; 1928 pag. 215 ; 1929 pag.

241 ; 1930 pag. 149 ; 1931 pag. 223 ; 1932 pag. 219 ; 1933 pag. 232 ; 1934
pag. 261 ; 1935 pag. 267 ; 1936 pag.

Cataloage de expozifii : 1927 pag. 205 ; 1928 pag. 230 ; 1929 pag. 257 ;
1930 pag. 167 ; 1932 pag. 230.

Activitatea filialelor : 1929 pag. 229 ; 1930 pag. 143 ; 1931 pag. 217 ;
1932 pag. 211 ; 1933 pag. 219 ; 1934 pag. 253 ; 1935 pag. 247 1936 pag. 325.

conferinte, prelegeri :
Adamescu : la inaugurarea 1927 pag. 48.
- B. P. Hasdeu, 1927 pag. 145.- la särbätorirea lui I. Brätescu-Volnesti, 1928 pag. 31- la inmormântarea lui M. Seulescu, 1929 pag. 36.- la centenarul lui Mistral, 1930 pag. 7.- la inmormäntarea lui N. 1931 pag 33.
- Cuvântare la comemorarea Frollo, 1932 g. 9.
- Unirea Basarabiei, 1932 pag. 168.
- Curente moderniste" in literaturg, 1932 pag. 183.
- - Cuvántare pentru comemorarea lui N. Nicoleanu, 1933 pag. 29.
- Intre ipocrizie, 1934 pag. 141.
- Vieata cuvintelor, 1934 pag. 207.- la de receptie a d. C. Prodan, 1934 pag. 69
Andreescu : elementelor in 1936 pag. 331.
Angelescu, dr. : p. Berthelot, 1927 pag. 41.
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- la inaugurarea sglilor, 1927 pag. 46.- la banchetul oferit d-lui Trandafir Djuvara, 1933 pag 43.- la deschiderea conferintelor seria 1935-36... 1935 p. 169.
Antonescu-Lupu : Spiru Haret, 1932 pag. 45.
Arapu : Standardizarea este un necesar ? 1933 pag. 123.
Bacaloglu C. : Figuri medicale din trecutul Ateneului Roman,

1934 pag. 13.
- Chopin Eminescu din de vedere medical, 1936 pag. 91.

: Fascismul 1927 pag. 81.
- Nationalism, 1931 pag. 105.
- Desorintarea lumii moderne 1935 pag. 123.
Berceanu M. : cultura 1931 pag. 39.
Bobescu, I. B. : Impresiuni din rázboi, 1928 pag. 69.

Baladele lui Bolintineanu, 1928 pag. 167.
- Plânsul Doinei, 1928 pag. 209.

Basmul Bisoceanului, 1929 pag. 75.
Thorwaldson, 1929 pag. 189.
Rolul cultural al Ateneului, 1930 pag. 97.

- Spicuiri asupra artei, 1930 pag. 131.
- Cântecele noastre 1931 pag. 142.
- Cuvântare la inmorrnântarea lui Em. Severin, 1932 pag. 14.
- Cuvântare pentru comemorarea lui loan Codreseu, 1933 pag. 24.
Borza Alex : Ardealului, 1935 pag. 47.

plante importante din Bihor. 1935 pag. 256.
Basarabia noasträ, 1936 pag. 93.

Bosnief Paraschivescu : in agonie, 1933 pag. 115.
- Democratia politica täräneascä, 1935 pag. 162.
- Statul, problema 1936 pag. 161.
Bota : Directii noi in educatie, 1936 pag. 335.
Burileanu : p. Th. Sperantia, 1929 pag. 31.
- Un literat politic, 1932 pag. 67.
- Republica lui Platon, 1933 pag. 112.

: Arta popularg, 1936 pag. 186.
Chiriac Fr. : Din lumea romang, 1933 pag. 59.

Toma Pr. : Problema tineretului actualitatii.
1934 pag. 188.

Cialdea L. : Aspecte realizäri azi, 1936 pag. 343.
Constantinescu, M. : Drept progres, 1935 pag. 160.
- Herbert Spencer, 1935 pag. 233.
- Auguste Comte pozitivismul francez, 1935 pag. 234.
- Formalismul juridic, 1935 pag. 235.
- Formalismul procedural, 1935 pag. 236.

: Transformarea loteriei in factor de progres, 1927 p. 165.
- Putea-vom invinge greutätile prin cari trecem ? 1933 pag. 149.

Greselile noastre postbelice financiare), 1936 pag. 81.
: Ce este democratia ? 1928 pag. 86.
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Trandafir, Cuvántare la banchetul ce i s'a de
Ateneului Român, 1933 pag. 49.

Const. G. : Arhitectura, Modernism, ModS, 1934 pag. 164.- necunoscut, 1935 pag. 153.
G. C. : Cunostintä, filosofie, 1928 pag. 182.- cum ne reprezentam lumea, 1929 pag. 102.

- Criza criza 1935 pag. 212.
A. : Take 1929 pag. 47.

- Sfaturi cätre tineri, 1930 pag. 35.
- Acum o de ani, 1931 pag. 91.
- Cuvântare la adunarea Astrei", 1932 pag. 11.
- Un mare 1932 pag. 29.
Florescu Mih. : Pericolul desnationalizârii pädurilor noasti e, 1933

pag. 89.
: Monumentele noastre istorice, 1932 pag. 96.

Georgescu Constant : Curente noi viata 1930 pag. 33.
- Prezentul viitorul regimului capitalist, 1932 pag. 68.
- Bugetele 1936 pag. 148.

0. : Reviziomsm catolicism, 1936 pag. 336.
dr. : Cuvântare de deschidere, 1936 pag. 330.

dr. : Importanta a bolilor de 1935 p. 84.
Hurmuzescu Drag : Materia are viatä proprie ? 1927 pag. 77.- cultura populard, 1928 pag. 131.
- Din aplicatiunile stiintei, 1928 pag. 193.
- Radiofonia, 1929 pag. 141.
- Viitorul 1929 pag. 222.
- Cerintele nevoile noastre, 1931 pag. 107.
- Problemele actuale ale fizicei, 1931 pag. 209.
- Inceputul in românesti, 1932 p. 157.
- Räspuns la de a C. Statescu, 1934 pag. 86.
- Miracolul in in afara 1936 pag. 69.
loan, : Probleme culturale, 1929 pag. 199.- de stat, 1929 pag. 201.
- Rolul generatiei noastre, 1929 pag. 235.

Oameni mari in 1930 pag. 80.
- Puterea vointei, 1930 pag. 85.

la deschiderea cursurilor, 1930 pag. 125.
Teatrul romantic, 1931 pag. 212.

- ExistS desinteresate ? 1932 pag. 214.- la comemorarea a trei fondatori, 1933 pag. 11.- la banchetul d-lui Trandafir 1933 pag.
- Actiunile omenesti, 1934 pag. 248.
- La comemorarea lui Th. Alesseanu, 1935 pag. 11.
- La desvelirea bustului lui Caragiale, 1935 pag. 14.

salutarea lui P. Raymond, 1935 pag. 16.
La comemorarea lui Urechia Odobescu, 1935 pag. 17.
La inmormântarea lui Tr. Djuvara, 1935 pag. 42.
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- Din negura trecutului nostru, 1935 pag. 142.
- Raportul dintre literatura politica, 1935 pag. 242.- la inmormântarea lui I. 1936 pag. 16.
- Comedia veche cea 1936 pag. 233.
lonescu Aur.: Problema a in 1936 p. 344.
lonescu Bogdan: p. Xenopol, 1929 pag. 38.

Constant : figuri de advocati francezi, 1927 pag. 55.
N. : Problema minoritätilor, 1930 pag. 46.

- Universitatea organizarea rolul ei, 1933 pag. 98.
- Principiul protectia minoritätilor, 1935 pag. 145.
Jianu dr. : Sculptura chirurgicala, 1927 pag. 57.
- Viata opera profesorilor-doctori C. Severeanu, Toma
P. Herescu, 1933 pag. 128.
- Centenarul Severinului, 1934 pag. 190.
- Arme, sändtate, calm, 1936 pag. 169.
Kiritescu C.: Literatura impotriva educatiei, 1929 pag. 144.
- Sport 1932 pag. 116.
- Desarmarea 1933 pag. 94.- la conferinta d-lui Fr. Rainer, 1935 p3g. 114.- I. C. in pregätirea räzboiului de intregire,

pag. 171.
- Momente caracteristice in istoria educatiei fizice, 1935 pag. 197.- la adunarea a Soc. Astra, 1936 pag. 13.

: Patronat suprem regi apostolici, 1936 pag. 333.
Lefteriu : Teatrul francez medieval, 1931 pag. 41.
- Golful de Neapole, 1932 pag. 153.
- Inceputurile poeziei franceze, 1933 pag. 210.
- Din Egipt, 1934 pag. 112.
- Din aspectele poeziei franceze, 1934 pag. 245.- streine, 1935 pag. 237.
- Pe coasta dalmatá, 1936 pag. 139.
- Aspecte din literatura marelui pag. 213.
Lenguceanu N. Problema a extremului Orient,

pag. 192.
- Franta vieata formelor politice, 1935 pag. 192.
Livescu Evolutia teatrului romanesc, 1936 pag. 110.
Manicatide dr. M.: Paralizia infantilä, 1928 pag. 123.
- Medicina socialä, 1928 pag. 196.
- Ereditatea boalele ereditare ale copiilor, 1935 pag. 209.
- Morbiditatea mortalitatea copiilor, 1936 pag. 216.
Melinte V.: Criza de individualitate 1932 pag. 19.
Mihail dr. : Cancerul ochiului, 1936 pag. 33.

: Economie sau ? 1933 p. 76.
Criza problema monetarä, 1934 pag. 191.

Minovici dr. N.: Degenerarea omului prin alcool, 1928 pag. 154.
- Adolescenta. 1932 pag. 118.
- Asistenta cersetoria, 1933 pag. 165.
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- Despre imoralitate, 1933 pag. 171.- la conferinta d-ruiui I. Hatieganu, 1935 pag.
- Euthanasia, 1935 pag. 206.
- Distrugerea prin alcool, 1936 pag. 252.
- Stabilirea 1936 pag. 243.
Minovici : Chimia 1928 pag. 54.
Mosoiu Tiberiu : Constantele politicii românesti, 1935 pag. 258.

D. : Gh. Laz5r 1927 pag 116.
- Cuvântare in numele Ateneului la adunarea Ligii Cultu

1933 pag. 42.
- Din istoria culturalä a Basarabiei, 1936 pag. 209.
Musceleanu Chr. : Edison, 1931 pag. 114.
- Descoperiri noi in 1933 pag. 70.
- Anul polar, 1934 pag. 105.
- Criza actuala gândirea moderna, 1935 pag. 106.- credintä, 1935 pag. 253.
- Radiatiunile materiei vii, 1936 pag. 137.
Nasta dr. Marius : Viata opera lui Pasteur, 1931 pag. 86.
- Impresii medicale din Statele-Unite Americii, 1933 pag. 80.- doctrinelor medicale, 1934 pag. 89.
Niculescu-Varone, G. : Jocurile noastre nationale, 1933 pag. 130.
- Portul nostru national, 1934 pag. 183.- in Ardeal, 1935 pag. 164.
- Strigäturile de la jocurile populare 1936 pag. 182.
Nistor : Istoria Maramuresului, 1927 pag. 92.
- Munca nationalä, 1936 pag. 198.
Obreja dr. A. : Discurs pentru dr. Gerota, 1927 pag. 44.- la conferinta de a d-rului C. Bacaloghi, 1934

pag. 31.
Papacostea Cezar : Sofistii in antichitatea 1932 pag. 145.
Peretz Agonia dreptului, 1930 pag. 21.
- Doctrina juridicä realitatea 1930 pag. 107.
- Unificarea legislativä, 1931 pag. 131.- juridice, 1931 pag. 163.
- Realitäti juridice, 1933 pag. 178.
Periefeanu, I.-Gr. : Opera de unificare a noastre penale,

1935 pag. 147.
Petrascu N. : Criza mondialä probleme monetare, 1933

pag. 133.
Petrescu Costin : Artistii avantgardei, 1928 pag. 99.
- Convorbiri de artä, 1935 pag. 239.
Petrovici I., Ziva de 24 Ianuarie, 1933 pag. 72.
Pillat Noua generatie de traditie modernism, 1927 p. 93

dr. : Paludismul, 1928 pag. 81.
- Boalele oamenilor ilustri, 1929 pag. 133.- de a fuma, 1930 pag. 48.
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Obiceiul de a bea, 1931 pag. 63.
- Cancerul, 1932 pag. 131.

la conferinta de a d-rului M. Nasta, 1934
pag. 97.

- Opera lui Pasteur, 1934 pag. 106.
- Accidentele electrice, 1936 pag. 141.

Protectia muncitoare, 1936 pag. 247.
Dim. : la conferinta d-lui Chr. Musceleanu, 1935

pag. 110.- oameni de 1936 pag. 237.
Pop St.: Izvoarele de inspiratie in 1930 pag. 17.
Popovici Colonel : Traversarea Atlanticului, 1928 pag. 53.
Popovici : România 1928 p3g. 85.

Andrei : la conferinta d-lui A. Borza,
1935 pag. 77.

Preda dr. G. : Impresii din Orient, 1927 pag. 59.
Predescu N. : DescArcüri electrice X, 1936 pag. 342.
Prodan : Ateneul si menirea lui cultura

1934 pag. 50.
- Miscarea artelor de dupa razboi, 1934 pag. 116.
- Pentru comemorarea lui Al. 1935 pag. 27.
- G. D. 1936 pag. 45.
- Constantin Esarcu, 1936 pag. 21.
- Sculptura, pictura gravura 1936 pag. 262.
Prodan Paul : Cuvántare la banchetul d-lui Trandafir Djuvara, 1933

pag. 46.
- Centenarul Teatrului românesc, 1934 pag. 33.
Rainer : Biologia Platon, 1935 pag. 113.

: Economia dirijatd, 1935 pag. 251.
Rebreanu Liviu : la de receptie a d. Paul Pro-

dan, 1934 pag. 41.
Romanescu dr. : crimei, 1933 pag. 151.
Rosetti R. : Erorile judiciare, 1928 pag. 134.
- Pentru comemorarea lui V. A. Urechia, 1935 pag. 18.
- Sonetele notele de 1936 pag. 196.

N. : Problema sanitard, 1927 pag. 104.
- Trei generatii, 1929 pag. 173
Sergescu aspecte ale matematice contimporane,

1934 pag. 47.
- Istoria matematicii, 1936 pag. 338.
Severin Em. : Viata lui Marcelin Berthelot, pag. 37.
- Izvoare de energie, 1928 pag. 17.
- Arta in 1929 pag. 84.
- Despre coloide, 1929 pag. 207.

boala rnoartea, 1930 pag. 60.
Marginile 1932 pag. 71.

- Lectiuni de chimie experimentalä, 1932 pag. 163.
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Simionescu : Frumusetea pamântului românesc, 1931 pag. 84.- noastre, 1932 pag. 69.
- Insträinarea noasträ sufleteascä, 1934 pag. 139.
- Energii române sträinätate, 1935 pag. 127.- irosite, 1936 pag. 125.

: Cutrernur de 1929 pag. 203.
- Constitutia materici, 1932 pag. 151.
- Lumina, 1934 pag. 72.
- Probleme de acusticä, 1936 pag. 239.

Marin : Puterea traditiei, 1931 pag.
- Caracteristica sufletului romänesc, 1935 pag.
- Caracteristica filozofiei românesti, 1936 pag. 193.
- Cultul patriei, 1936 pag. 334.

G. : Cuvantare pentru comemorarea lui P. S. Aurelian, 1933
pag. 13.

rancu-Iai Gr. : Regele Feidinand I. 1927 pag. 125
- Animätori, 1928 pag. 139.
- Creatori, 1929 pag. 177.
- Infaptuitori, 1930 pag. 87.- anonime, 1930 pag. 127.
- Spre alte 1931 pag. 119.- 1932 pag. 137.
- Cuvântare la banchetul oferit d-lui Trandafir Djuvara, 1933

47.
- Triumful vietii, 1933 pag. 139.
- Valorificarea frumusetilor bogâtiilor 1933 pag. 197.
- Export debuseuri, 1934 pag. 239.
- Frati uitati, 1934 pag. 197.
- La lui A. Simu, 1935 pag.
- Beethoven, Chopin, Enescu, 1935 pag. 178.

Mestesugul vanzárii, 1936 pag. 332.
Tullea, Gh. C. : Aspectul modern al chestiunii 1928

152.- urma calului-vapor, 1930 pag. 121.
- Spre un nou individualism, 1931 pag. 159.
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