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Prefaţă 
 

Ion N. Oprea, jurnalist cu vocaţie, împătimit cercetător al 
presei româneşti de altă dată, a scos la lumină din răvăşitele şi 
prăfuitele colecţii de reviste, ziare şi alte publicaţii o lume a 
timpurilor trecute, o istorie despre oameni, evenimente şi locuri pe 
care trăitorii de azi şi de mâine nu ar fi avut-o, altfel, la îndemână. 

Născut în urmă cu mai bine de şapte decenii în Priponeştii 
Tutovei, Ion N. Oprea a început să cocheteze cu jurnalistica  încă 
de pe vremea când făcea stagiul militar, când scria ştiri despre felul 
cum se făcea instruirea ostaşilor şi despre rezultatele obţinute. 

Activitatea propriu-zisă de gazetar şi-a început-o la ziarul 
regional „Steagul Roşu” din Bârlad, unde a parcurs treptele 
anevoioase ale afirmării şi consacrării. Studiile juridice făcute pe 
parcurs, l-au ajutat să pătrundă în tainele gazetăriei şi să ocupe, 
apoi, diverse funcţii în aparatul de stat. 

După încheierea activităţii, dragostea pentru profesie şi 
cultul pentru cuvântul scris l-au determinat să se dedice studierii 
istoriei presei, un domeniu extrem de interesant şi fascinant. 

A început cu investigarea publicaţiilor bârlădene iar 
rezultatele muncii sale s-au concretizat în volumul intitulat „Mari 
personalităţi ale culturii române într-o istorie a presei bârlădene 
(1870-2003)”, volum apărut la editura TipoMoldova, Iaşi, 2005. 

În continuarea trudnicei sale activităţi de cercetare s-a 
ocupat de presa din Bucovina, prezentată în două volume. Primul, 
intitulat „Bucovina în presa vremii – Cernăuţi 1811-2004”, cu un 
număr impresionant de pagini (538), consemnează şi comentează 
(în limite decente) peste 300 de titluri de ziare, reviste, almanahuri, 
anuare, calendare etc. cu mesajele lor politice, literare, ştiinţifice, 
artistice, economice, cetăţeneşti, care au vegheat şi contribuit la 
păstrarea conştiinţei naţionale a românilor bucovineni şi a 
dragostei lor faţă de Patria mamă – România. 

Cel de al doilea volum intitulat „Bucovina – pământ 
românesc II – Presa din Rădăuţi – 1893-2004”, este realizat tot la 
Editura TipoMoldova din Iaşi. 
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Harnicul şi neobositul ziarist-cercetător Ion N. Oprea se află 
în stadiul de tipărire cu cartea „Viaţă”, subintitulată  
„o antologie ziaristico-scriitoricească dedicată poetului Alexandru 
Mălin Tacu”, precum şi cu alte două volume documentare: unul 
despre presa din Vasluiul anilor 1875-2005 şi altul (cel de faţă) 
intitulat „Dorohoi, Capitala Ţării de Sus, în presa vremii, 1874-
2006. 

Prin perseverenţă şi migală, dublate de pasiune, rigoare şi 
respect pentru presa scrisă, autorul volumului despre Dorohoi 
prezintă cititorilor viaţa zbuciumată  a unui orăşel moldav, care a 
avut în evoluţia sa o perioadă de glorie, aşa cum era ea prezentată 
în presa vremii. Cartea se constituie într-o istorie a locuitorilor şi 
conducătorilor lor, a partidelor politice, cu luptele dintre ele, 
orchestrate şi dirijate de la centru, oferă informaţii despre 
economie, învăţământ, cultură, artă, literatură, aşa cum s-au 
oglindit ele în publicaţiile vremii, despre personalităţile care au 
colaborat la presa dorohoiană, despre ocupaţiile, tradiţiile, 
obiceiurile trăitorilor pe acele meleaguri. 

Că este un cercetător dotat şi riguros o dovedeşte şi faptul că 
în cărţile sale publicaţiile sunt prezentate în ordine alfabetică, cu 
datele de identificare respective: titlul, cui a aparţinut publicaţia ca 
organ de presă, grupul de iniţiativă, conducătorul, colectivul 
redacţional şi principalii colaboratori, anii între care a apărut, 
periodicitatea, adresa sediului redacţiei şi a tipografiei unde s-a 
tipărit, formatul, numărul de pagini, inclusiv copia xerox a 
frontispiciului. 

Cititorii cărţilor lui Ion N. Oprea, valoros scriitor de 
literatură documentară,  vor găsi în ele adevărate cronici ale 
vremurilor de altădată, aşa cum au fost ele prezentate în presa de 
atunci, vor afla lucruri interesante şi inedite care îi vor ajuta să 
înţeleagă mai bine lumea în care trăiesc. 

Ion N. Oprea, iscusit şi neobosit scotocitor al publicaţiilor 
aflate în depozitele documentare ale bibliotecilor şi arhivelor, ne 
dezvăluie în cărţile sale aspecte, evenimente, personalităţi şi locuri 
încărcate de istorie care întregesc imaginea şi înţelesurile 
vremurilor de astăzi, ale României postdecembriste. 

 
Vasile Fetescu 
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Cuvânt înainte 
 

Dorohoiul, spun specialiştii, oferă elemente de interes 
cititorilor pasionaţi de cunoaşterea istoriei locurilor. Publicaţiile 
vremii înmagazinează şi oferă celor interesaţi mărturii despre 
trecutul istoric, amintiri şi documente despre unii voievozi ai 
Moldovei –Ştefan cel Mare, Grigore Ghica, Mihail Sturdza, - 
evoluţia administrativ teritorială – când unitate cu statut distinct 
de autoritate locală ori teritorială, când aparţinând de Siretul lui 
Sas Vodă, când de Mihăilenii lui Mareş, Sturdza şi George 
Enescu, de Câmpulung al Moldovei ori de Botoşani mai de 
curând. 

Dorohoiul este astăzi al doilea oraş ca mărime şi 
importanţă economică şi social-culturală al judeţului Botoşani. 

Menţionat documentar, prima oară, ca târg, într-un act 
încheiat la Liov, la 6 octombrie 1407 între boierii moldoveni şi 
regele Poloniei Vladislav II Iagello, este consemnat ca oraş şi 
post de vamă şi într-un document din 8 octombrie 1408. Rezultă 
că în anul 2007 Dorohoiul urmează să-şi serbeze 600 de ani de 
existenţă documentară, dată când 27 de boieri moldoveni, 
printre care şi Mihail Dorohoianul certificau existenţa 
localităţii. 

Mihail de la Dorohoi este beneficiarul daniei a 52 de sate 
oferite de Alexandru cel Bun pentru că l-a servit „cu dreaptă şi 
credincioasă slujbă”, numele lui Mihail fiind pomenit în 
documentele târgului timp de 30 de ani, de la 1407 la 1437, fapt 
care îl face pe istoricul Gh. Ghibănescu să-l considere 
întemeietorul vieţii administrative la Dorohoi. 

„Punct de vamă şi târg cu o dezvoltare economică şi 
administrativă, alături de Iaşi, Cernăuţi, Hotin, Acherman 
(Cetatea Albă), Baia etc., Dorohoiul este considerat ca şi 
Rădăuţiul şi Siretul ca având o existenţă premergătoare 
constituirii statului feudal moldovenesc de către Bogdan I, 
întemeietorul. 

În secolul al XIV-lea târgul Dorohoi ca „loc domnesc” 
este mereu în atenţia voievozilor, el fiind menţionat ca reşedinţă 
secundară a domnului Moldovei. În 1434 din târgul Dorohoi 
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emite Ştefan II Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, un uric 
pentru mânăstirea Moldoviţa şi tot în acest târg, la 1437, Ilie 
Voievod, fratele lui Ştefan II, reînnoieşte privilegiul acordat mai 
înainte târgului Dorohoi pentru dreptul de a lua vamă, iar în 
1495 zideşte Ştefan cel Mare în marginea de răsărit a 
Dorohoiului biserica Sf. Nicolae. 
 

 
Biserica Sf. Nicolae, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, zidită în 1495, în stil 
moldovenesc, renovată în anii 1894-1904, a servit şi ca cetate de apărare 

 
În secolele XIII – XIV aşezarea se numea Dorogunea 

(Doroga – drum) şi făcea legătura negustorilor dar şi a oştirilor 
între Cameniţa Podoliei şi Capitala Moldovei – Suceava. 

După ce, pe rând, Dorohoiul a fost reşedinţă de ocol, de 
isprăvnicie, de district, ajunge, după 1560, după reforma 
administrativă a unui urmaş al lui Alexandru Lăpuşneanu (după 
unii autori chiar din vremea lui Alexandru cel Bun) reşedinţă a 
vorniciei Ţării de Sus, ţinuturile menţinându-se totuşi ca 
denumire până la reforma administrativă din timpul lui 
Alexandru Ioan Cuza, când au căpătat denumirea de judeţe. 
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Din documentele cancelariei lui Despot Vodă (1561-
1563), reiese că Ion Moţoc era vornicul Ţării de Jos iar 
Spancioc al Ţării de Sus – Teodor Balan şi cercetătorul 
Tanoviceanu cred că „Moţoc a fost cel dintâi vornic al Ţării de 
Jos, de după reforma din timpul lui Alexandru Lăpuşneanu”. 

Este o certitudine că Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Vasile 
Lupu, Dimitrie Cantemir, Grigore Alexandru Ghica, Ion 
Mavrocordat, Mihai C. Şuţu, Al. C. Moruzi, Al. Ioan Cuza fac 
să crească importanţa politică, economică şi de cultură a 
Dorohoiului. 

Gh. Ghibănescu în „Lumina Moldovei”, Nicolae Iorga în 
„Studii şi documente”, Dimitrie Cantemir în „Descrierea 
Moldovei”, Ion Ionescu de la Brad pun temelie scrisă 
Dorohoiului – pe care îl ilustrează în frumuseţea şi importanţa 
lui istorică. 

Documentele spun că în secolele al XVI-lea şi al XVII-
lea târgul Dorohoi era condus de un şoltuz (primar) şi 12 
părgari (consilieri) aleşi de obşte dintre cei mai vrednici 
gospodari. 

În anul 1569 Dorohoiul a devenit reşedinţă a marelui 
vornic al Ţării de Sus, funcţie administrativă care s-a menţinut 
până în anul 1778 – marele vornic fiind „judecătorul general 
asupra jumătăţii de ţară… de la Iaşi până la graniţa de nord a 
Moldovei” cum spune Miron Costin. 

Vornic de Dorohoi la anul 1611 era Dămian iar la 1666 – 
Adrian (alţii îl văd mare vornic între 1611 şi 1614 pe Vasile 
Orăş). 

Administrativ, marele vornic al Ţării de Sus era al treilea 
dregător al ţării, după marele logofăt şi marele vornic al Ţării de 
Jos. Fiind şi reşedinţă a ţinutului Dorohoi, târgul a cunoscut o 
dezvoltare administrativă, economică, comercială şi 
meşteşugărească pe măsură. 

În anul 1590 târgul Dorohoi devine şi loc important de 
pază şi strajă a ţării la graniţa de nord, cu un mare vătaf de 
hotare în fruntea armatei. 

În „Catastihul de cisla de ţerani de la toate ţinuturi şi 
curteani, şi vătaji şi neamuri, şi popi” întocmit la 2 februarie 
1591, sub domnia lui Petru Şchiopu, aflăm prima ştire scrisă 
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referitoare la numărul locuitorilor Dorohoiului: 1306 ţerani, 204 
săraci, 24 vătaji, 124 curteni, 50 nemişi, 121 alţii – total 1829 
suflete. 

Ulterior, în 1803 erau evidenţiaţi 1480 locuitori, în 1831 
– 4430 locuitori, în 1845 – 5115, în 1914 – 14068, iar în 1981 – 
25260 locuitori. 

După ani de vicisitudini – în anul 1713 Dorohoiul devine 
punct de trecere pentru armatele turceşti spre Hotinul ocupat de 
acestea şi este deseori jefuit de ele -, în anul 1837 Mihail 
Grigore Sturdza, domnitorul, mută reşedinţa ţinutului Dorohoi 
la Mihăileni, târg mare înfiinţat pe moşia acestuia, unde rămâne 
până prin anii 1849-1850, când, sub domnia lui Grigore 
Alexandru Ghica, la cererea dorohoienilor, Dorohoiul redevine 
reşedinţă de ţinut. 

Vornicul ţinutului se îngrijea de strângerea impozitelor, 
de liniştea publică, controla pe străini şi le asigura avutul. 
Aresta şi aplica pedepse în caz de încălcare a obiceiurilor 
juridice, când se constatau delicte. El era judecătorul ţinutului. 

În 1856, în „Actul de adeziune a judeţului Dorohoi la 
programa Unirii” semnat de 93 de persoane, printre care: Dim. 
Ghica, logofăt, I. Botăş, Şt. Holban, Iancu Averescu,  
N. Filipescu-Dubău, Th. Burghelea, N. Gherghel ş.a., îşi 
manifestau adeziunea faţă de Unirea Principatelor sub un singur 
domn şi o capitală nouă – ambelor ţări. 

În vechime administraţia judeţului se făcea de pârcălabi 
şi staroşti, cu atribuţii multiple; apoi, de căpitani cu sarcini şi 
mai întinse. Sub domnia lui Constantin Mavrocordat-Vodă 
administrarea cădea în sarcina ispravnicului, câte unul în fiecare 
judeţ iar în unele câte doi, cu doi boieri orânduiţi pentru 
procesele civile şi împlinirea datoriilor. 

Sub Regulamentul Organic, din 1834, s-a stabilit un 
singur ispravnic de judeţ cu atribuţii „curat administrative” iar 
după Constituţia din anul 1866 se face în judeţ de către prefect – 
cu concursul Comitetului Permanent compus din trei membri 
delegaţi ai Consiliului Judeţean format din 24 membri electivi şi 
care, sub un preşedinte, ales dintre dânşii (ori chiar de către 
prefect, ca exponent al Centrului, semn al centralizării puterii) 
se întruneau de două ori pe an, în sesiune ordinară. 
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După aplicarea Regulamentului Organic, de la 1834, 
teritoriul judeţului Dorohoi este împărţit în 6 plăşi: Başeul, 
Berhometele, Coşula, Herţa, Prutul de Jos şi Prutul de Sus. 
Comunele urbane din judeţ erau Dorohoi, Herţa şi Mihăileni, iar 
târgurile din judeţ la Darabani, Marmoniţa, Rădăuţi şi Săveni. 

Capitala reşedinţă a judeţului este Dorohoiul dar mai 
înainte a fost şi în alte oraşe şi târguri ale judeţului. În vechime 
la Herţa, apoi la Dorohoi iar de aici la Mihăileni, după care 
iarăşi la Dorohoi. 

La arondarea de aplicare a Regulamentului Organic, în 
1832, judeţul Herţa s-a alipit judeţului Dorohoi, după care şi 
judeţul Hârlău, ca şi al Cârligăturei, desfiinţându-se, s-a format 
judeţul Botoşani, care nu exista. 

După 1775, îndată după răpirea Bucovinei, s-a reînfiinţat 
judeţul Suceava, luându-se parte din judeţele Botoşani, Hârlău 
şi Cârligătura (cu reşedinţa la Târgu Frumos), Roman şi Neamţ. 

Isprăvnicia judeţului Suceava a funcţionat la început în 
satul Rădăşeni, iar mai târziu întemeindu-se târgul Şoldăneşti, 
zis apoi Fălticeni, se mută aici. 

La alegerile pentru Divanul 
ad-hoc al Moldovei din 9 noiembrie 
1857, la Dorohoi a fost ales Mihail 
Kogălniceanu, cu o majoritate de 
voturi, iar ca reprezentant al 
ţinutului Dorohoi, în şedinţa 
Divanului din 7/19 octombrie 1857, 
în discursul rostit, Mihail 
Kogălniceanu a dezvăluit dorinţa 
dorohoienilor şi a tuturor românilor 
pentru unire. 

* 
Bustul lui Mihail Kogălniceanu în 
Dorohoi, autor Wladislaw Hegel. 

* 
Prezenţa lui Mihail Kogălniceanu ca deputat în 

Parlamentul din 1857, alături de alţi patru deputaţi, - Aga C. 
Docan, Pitog Gh. Marian, Dumitru Săvin şi Costache Vârnav – 
este mândria dorohoienilor. Bustul ridicat primului sfetnic al 
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ţării – Mihail Kogălniceanu – pentru sprijinul dorohoienilor în 
Parlamentul ţării, constituie mărturia materială a dragostei şi 
recunoştinţei lor manifeste. 

Populaţia Dorohoiului, împreună cu cea din împrejurimi 
– Mihăileni, Herţa, Darabani, Şendriceni şi nu numai – şi-au 
adus contribuţia la înfăptuirea evenimentelor ţării de la 1848, 
1859, 1918. În războaiele de la 1877-78, 1916-1918, 1941-
1945, Dorohoiul şi-a adus o jertfă de sânge, de fiecare dată. 

Monumentele din faţa primăriei şi a regimentului 29 
infanterie probează sacrificiul de sânge al românilor. 
 

 
Vechea clădire a primăriei oraşului Dorohoi. Această clădire este 

considerată un monument rar al arhitecturii româneşti, are 22 de camere, patru 
antreuri, un hol mare la parter, un salon de recepţie la etaj şi dotări sanitare 
corespunzătoare… În faţa primăriei se află o compoziţie în bronz, autor 
Spiridon Georgescu, dedicată eroilor din primul război mondial. 

 
În cinstea fostului regiment de infanterie străjuieşte 

monumentul ridicat în memoria căpitanului Valter Mărăcineanu 
– căzut eroic în luptele de la Griviţa. 

Iată monumentul: 
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Cunosc o dezvoltare 
continuă economia, cultura şi 
învăţământul. Cooperativele de 
aprovizionare şi consum 
„Deşteptarea” (1907-1944), 
„Solidaritatea” (1910-1944), 
„Federala” (1914-1944), „Al. I. 
Cuza” (1920-1935) au venit în 
sprijinul producătorilor agricoli şi 
al consumatorilor. Olăritul a dus 
faima în lume a localităţilor şi a 
oamenilor lor. 

Cea mai veche şcoală 
publică este şcoala primară de 
băieţi nr. 1 care şi-a început 

activitatea la 18 iunie 1851, a luat numele de Gh. Asachi în 
1856 iar în 1904 s-a mutat într-o clădire proprie. 

În anul 1858 a luat fiinţă şcoala primară de fete nr. 1 iar 
primul gimnaziu cu numele „Grigore Ghica V.V.” s-a întemeiat 
la 6 septembrie 1879, în 1923 a devenit liceu iar ulterior şi liceu 
de fizico-matematici. Şcolile primare nr. 2 băieţi şi fete, ca şi 
şcoala nr. 4 de la Trestiana au luat fiinţă din anul 1894, şcoala 
inferioară de meserii în 1901, iar liceul de fete în 1914. 

La Dorohoi au mai funcţionat şcoala pedagogică de fete, 
seminarul teologic (1923-1934), gimnaziul comercial, şcoala 
profesională de fete, şcoala normală de învăţători care îşi începe 
activitatea în anul 1919/1920. 

Biserica „A tuturor sfinţilor” din Pomârla este înălţată 
între 1810 şi 1813 de hatmanul Ioniţă Başotă, care a ridicat şi o 
altă clădire în care, mai târziu, prin grija urmaşului său 
Anastasie Başotă, va fiinţa o şcoală primară sătească între anii 
1835 şi 1879, după care va funcţiona primul liceu pentru fiii de 
săteni săraci de pe moşia binefăcătorului lor. 

Sute şi mii de învăţători, dar şi intelectuali de tot felul 
poartă amintirea vestitei şcoli normale „Al. Vlahuţă” de la 
Şendricani şi a ctitorului şi animatorului ei, profesorul 
C.N. Iancu. 
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La opera de culturalizare şi-au adus contribuţia 
bibliotecile publice, filiala Dorohoi a Ateneului român (1900-
1929), societăţile cultural-artistice dintre care enumerăm 
„Cercul didactic” şi „Cercul studenţesc”, Muzeul de istorie şi 
etnografie, teatrul, cinematograful, presa locală care, în timp, a 
numărat peste 90 de ziare şi reviste. 

Edificatoare este activitatea culturală şi literară 
desfăşurată în localităţile adiacente: Ungureni, Mihăileni… 

Biserica a avut o mare şi susţinută contribuţie la educarea 
morală, cetăţenească şi religioasă a populaţiei, aducând atingere 
crâşmelor, alcoolismului, neştiinţei. 

În anul 1950, urmare a altei reforme administrativ-
teritoriale, oraşul a devenit reşedinţa raionului Dorohoi care, 
împreună cu alte patru raioane – Botoşani, Darabani, Săveni şi 
Truşeşti devin regiunea Botoşani. În 1952 regiunea Botoşani se 
contopeşte cu regiunea Suceava într-o unitate administrativă 
mai mare care funcţionează până la 17 februarie 1968, când s-a 
revenit la împărţirea pe judeţe a ţării, Dorohoiul rămânând oraş 
în cadrul judeţului Botoşani. La 24 noiembrie 1994 oraşul 
Dorohoi a fost declarat municipiu, având în subordine 
administrativă trei localităţi componente: Dealul Mare, Loturi 
Enescu şi Progresul. 

De oraşul Dorohoi rămân nedespărţite mari personalităţi 
ale culturii, artei şi ştiinţei române ca George Enescu, Dimitrie 
Pompei, Spiru Haret, N. Gheorghiu, D. Furtună, folclorist,  
C.C. Ciocoiu autor al unor publicaţii de istorie locală, a 
profesorilor şi scriitorilor I. Constantinescu şi Tiberiu Crudu, 
scriitorul Ion Călugăru; la Dorohoi s-a născut Al. Ovidiu 
Teodoreanu (Păstorel) în 1894, cu ale sale „Hronicul 
măscăriciului Vălătuc” şi „De re culinaria” – o reuniune a 
rubricilor de gastronomie apărute din 1933 şi până în 1972 în 
presa vremii, N.D. Teodorescu (1895), Ion Călugăru (1902), 
autorul „Trustului”, Ion Păun Pincio (1868), Petru Manoliu, 
redactor la „Bilete de papagal” şi autor printre altele al 
romanului „Moartea nemănui”, Ion Istrati, autorul romanului 
„Nişte ţărani” şi nu numai. De Dorohoi aparţin şi alte nume: 
V. Emil Galan, D. Corbea, Saşa Pană, Al. D. Lungu, 
Haralambie Ţugui, Alecu Ivan Ghilia, cadre universitare: Gh. 
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Zapan, M. Botez, St. Airinei, Gh. Macarie, V. Nimigeanu,  
I. Hârjoabă, Ilie Seftiuc, Al. Zub, Ion Caproşu, Stelian 
Dumistrăcel, Dumitru Tudose, Gh. Viţelaru, N. Valenciuc, 
Dimitrie Alupoaie, pictorii I. Cârdei, C. Radinschi, I. Murariu, 
Al. Istrati, Gh. Tomaziu, Călin Alupi, Eugen Ciubotariu, Eugen 
Taru, Th. Valenciuc, P. Achitenie, M. Olinescu, N. Popovici-
Lespezi, M. Ispir, Val Gheorghiu, sculptorii: Iulia Oniţă, Dan 
Covătaru. Gheorghe Tăutu (1823-1885) este tot fiul 
meleagurilor invocate: 

„Ş-oricât timp român voi fi 
Nu mă tem că voi pieri”. 
Sau: 
„…A trecut iarna geroasă, 
Câmpul iată-l înverzit,  
Rândunica cea voioasă 
La noi iarăşi a sosit”. 
La Dorohoi s-a născut şi mineralogul Vasile Buţureanu, 

fizicianul I.I. Plăcinteanu. 
La Dorohoi a fost înmormântat la 29 martie 1978 

profesorul C.N. Iancu care la 17 septembrie 1976 împlinise 
venerabila vârstă de 95 de ani. 

Dintre personalităţile amintite – dar şi altele – aparţin 
localităţilor din judeţ: acad. prof. dr. Alexandru Zub şi dr. Ion 
Caproşu, dr. Ilie Seftiuc, dr. Leon Timofte, dr. Sterian 
Dumistrăcel, C. Radinschi, Călin Alupi, M. Maftei, Alexandru 
Lungu, Mihai Munteanu, Vasile Fetescu ş.a. absolvenţi ai Şcolii 
normale de la Şendriceni – Dorohoi; Vasile Bogrea,  
C. Udrischi, D. Călugăreanu, Gh. Agavriloaiei, D. Gafiţeanu,  
I. Luca, E. Luca, N. Mustaţă, C.N. Mihalache, G. Romândaşu. 
C. Puşcaşu au terminat liceul de la Pomârla; la Miorcani – 
Rădăuţi, în Valea Prutului, se află casa natală a lui Ion Pillat, sat 
care ne duce cu gândul la delicatele versuri din „Seara la 
Miorcani” ale melancolicului, uneori, poet: 

„Ritmic, lanuri nesfârşite mişcând valul lor de spice 
Îl pornesc din capul zării ca să-l frângă-n cap de sat 
Îl izbesc de-un dig de cridă, îndârjit şi îndesat; 
Îl resfiră printre case, ce se 'cearcă 
Şi-n ogrăzi îmbălărate, să-l despice, străbătând, l-au revărsat. 
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Ca un far de piatră, turnul, dârz, biserica-şi ridică 
Clopotul de seară-i paznic veşnic trist şi veşnic treaz… 
O cireadă răzleţită la păşune pe izlaz, 
Pare-un stol de păsări albe ce se lasă fără frică 
În furtuni, pe pieptul verde al înaltului talaz”. 
(Ion Pilat, „Pe Argeş, în sus”, Editura Cultura Naţională, Bucureşti). 

 

 
Ion Pas 

 
Nu numai poet de substanţă ci şi un jurnalist de înaltă 

competenţă a fost Ion Pilat. Iată-l, de pildă, ce scria despre 
„Vremuri” la un moment dat: 

„…Declarase mai demult un domn cu răspundere în stat şi, 
deci, înzestrat cu optimismul oficial, că în ţara românească n-a murit 
nimeni de foame. Este drept, cu maţele complet lipite de coaste, în 
stare de inaniţie desăvârşită, asemenea primarului din Cork, nu s-a 
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stins poate nici un individ, şi, în orice caz, nu s-a auzit despre aşa 
ceva. Maidanele care oferă câinilor fără stăpân un ciolan, pot să dea şi 
omului un colţişor de pâine. Cu el foamea poate fi amăgită un ceas şi 
mizeria fiziologică poate fi prelungită încă o zi, aşa că dacă individul e 
cules pe urmă şi dus la morgă, autopsia descoperă încă, pe maţe, 
urmele ospăţului din gunoaie. Se cheamă, cu alte cuvinte, că n-a murit 
de foame. Dar, în ultimul timp, pentru că mizeria se prelungeşte şi, 
poate, pentru că viaţa a pierdut o parte din preţul ei, indivizii nu mai 
aşteaptă să ajungă în ultimul hal al decrepitudinii fizice şi morale, ci îi 
retează firul. 

S-a sinucis Gheorghe Nădrag, şomer; s-a sinucis Ion Ionescu, 
student; s-a sinucis… 

Desigur, lista sinuciderilor înregistrate într-o singură 
săptămână ar ocupa un spaţiu de care, cu regret, nu dispunem. Şi poate 
că ideea întocmirii unui bilanţ al lor ar părea subversivă, după cum la 
fel s-ar cuveni să fie considerată invitaţia omului politic care îndemna 
asistenţa întrunii convocată de el să citească rubrica faptelor diverse. 

Ne vom îngădui numai, pentru a învedera tragicul situaţiei, să 
subliniem faptul că, în lista zilnică a sinucigaşilor din cauza mizeriei, 
numărul bătrânilor şi copiilor predomină. 

Când viaţa a ajuns să nu mai poată fi trăită de cei aflaţi la 
ultimul popas şi de cei care abia au pornit pe drumul ce ar trebui să li 
se deschidă cu lumini şi cu flori, factorii cu răspundere în stat ar avea 
datoria să reflecteze cu gravitate şi cu îngrijorare”. 

 
Un comentator de profunzime la ceea ce scriau unii dintre 

confraţi, acuzând tot… vremurile: 
„Un ziarist împărtăşeşte cititorilor săi impresiile culese la casa 

de nebuni. Mărturisim, curajul de a întreprinde investigaţii în templul 
celor cu un resort plesnit, noi nu-l avem sau, mai bine zis, nu-l mai 
avem de când aceeaşi curiozitate ne-a îndreptat paşii, acum câţiva ani, 
spre un ospiciu. 

Am avut coşmaruri trei săptămâni, poate fiindcă suntem 
impresionabili, poate – şi credem că mai mult de aceea – fiindcă am 
avut impresia că, între pensionarii ospiciului şi noi, deosebirea nu era 
prea mare. 

Fiecare nebun avea câte o meteahnă, câte o idee fixă, câte un 
tic. Se credea genial, unul, şi ne-am gândit că, în taină, confraţii noştri 
care sorb şvarţuri la cafenea se cred, toţi, geniali. Se credea altul 
neînţeles, altul persecutat, zâmbea al treilea unei umbre numai de el 
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văzută, dar câţi dintre noi nu se cred neînţeleşi, nedreptăţiţi, şi care 
este nefericitul ale cărui priviri nu urmăresc făptura ideală? 

Am zăbovit atunci la secţia femeilor şi ne-a tulburat şi mai 
mult asemănarea dintre ele şi cele cu care convieţuim, cărora le 
închinăm poeme, pe care le urmărim în stradă şi la teatru. Cochete, 
orgolioase, îmbufnate, surâzătoare, agresive, cu spirit de contradicţie – 
oh, nu le cunoaşteţi, nu le-aţi văzut şi nu le-aţi auzit niciodată? 

Noi n-am stat decât trei ore printre nebuni, atunci. Am plecat 
tulburaţi şi am dormit trei săptămâni, infam. 

Asta e nebunia şi aşa sunt nebunii? Ce-i deosebeşte de noi şi ce 
ne deosebeşte pe noi de ei? 

Auzim câteodată că individul cutare este la balamuc. Săracul! 
Cum se poate? Cum de-a înnebunit? A, doctorii l-au internat numai de 
trei săptămâni, dar au constatat că e nebun de cel puţin trei ani”. 

 
Dar şi înregistrând… întâmplări. Întâmplări de viaţă: 
„Un premiu de o sută de mii de lei este acordat unei persoane 

sau unei familii onorabile, sărace, care îşi câştigă existenţa prin muncă 
încordată şi s-a distins prin fapte de devotament, abnegaţie, jertfă”. 

Ideea de a cinsti fapta bună, simplă, care nu implică trâmbiţări 
în văzduh şi care, de aceea, rămâne neştiută, care în definitiv nici nu 
aşteaptă răsplată şi nu vrea să fie cunoscută, prezintă un tâlc ce se 
cuvine să fie subliniat cu cele mai reliefate şi mai calde cuvinte. 

„…O mamă întreţine, singură, din munca braţelor ei, prost 
plătite, şapte copii şi îi înconjoară pe toţi cu iubire de cloşcă şi, dacă e 
nevoie, de leoaică. 

O fată se trudeşte să-şi îngrijească părinţii şi fraţii. Pentru ea 
viaţa nu are bucurii. 

Un om sărac a găsit pe treptele unei biserici, sau pe maidan, un 
prunc. Mai are cinci acasă. Îl duce şi pe acesta. Unde mănâncă cinci, 
au să mănânce şase. 

Ajutor! Se îneacă cineva, s-a aprins o casă şi, de la o fereastră 
încinsă, în flăcări, se întind două braţe. Fără să ştie să înoate, sau fără 
să se teamă că fumul ar putea să-l asfixieze, ori că flăcările au să-l 
mistuiască, eroul modest se repede să scape viaţa celui primejduit. L-a 
scăpat. Noroc bun! Pleacă, mai înainte ca fiinţa salvată să ştie către 
cine să-şi îndrepte binecuvântările. 

Atari fapte şi altele nu se săvârşesc cu gândul recompensei şi al 
reclamei. Dar alţii au datoria să le scoată din anonimat, să le închine 
imnuri şi să le răsplătească, deoarece ele pun pecetea nobleţei pe 
întreaga epocă”. 
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Şi o scenă din viaţă. Cu momente ale bucuriei: 
„În tendinţa femeii de a fi frumoasă e mai mult decât grija de a 

plăcea bărbatului; e preocuparea de-a fi frumoasă pentru a fi frumoasă, 
un ideal pur estetic la care bărbatul n-a putut să se-nalţe. 

Lăsând deoparte ipocrizia, suntem datori să recunoaştem că o 
siluetă, un zâmbet şi-o pereche de ochi frumoşi constituiesc un 
moment de admirabilă realizare estetică şi de binevenit reconfort 
sufletesc, în desfăşurarea acestei vieţi, cu atât de multe aspecte urâte şi 
cu atâtea alte clipe tragice sau numai cenuşii. 

Treci pe strada cu trotuare înguste şi cu clădiri înălţate de 
fantezia strâmbă a arhitectului. Burniţează. Cerul este de plumb. Ai în 
suflet plumb şi ai plumb şi în priviri. Un domn te-a îmbrâncit. O 
doamnă te-a ofensat cu o privire slută. Automobilul unui dobitoc te-a 
stropit cu noroi. 

Viaţă e asta – fir-ar viaţa a dracului? 
Ai avut necazuri cu mutatul, ai prieteni ingraţi, n-ai palton şi 

galoşi. Plouă. Frig şi urât. 
Viaţă e asta – fir-ar… 
Deodată… 
Deodată a trecut o femeie. Siluetă zveltă cu mlădieri de crin 

într-un amurg de vară, ochi în care străluceşte un strop din albastrul 
cerului de astă-primăvară, zâmbet de înger şi de mic Belzebut, nas de 
copil obraznic, pulpe şlefuite de un strungar cu gust, picioruşe captive 
în pantofi ce par corăbioare. Ţi-a zvârlit o privire, ţi-a dăruit un 
zâmbet şi a trecut mai departe, înveselită în gându-i de mutra ta de 
cioclu îndepărtat din slujbă. 

A trecut o femeie – şi deodată norii au pierit de pe cer şi 
de pe fruntea şi din privirea ta. Nu-ţi mai e mersul bleg şi nici 
zâmbetul idiot. Nu mai ai galoşi rupţi în suflet şi-n picioare. 
Viaţa nu se mai prezintă rea şi urâtă ca o soacră gâlcevitoare. A 
trecut o femeie – o femeie frumoasă”… 

 
(Ion Pas: volumul Prezenţe (1919-1967) cu un cuvânt introductiv de 

Teodor Vîrgolici, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968 
 

Când George Enescu aniversa vârsta de 50 de ani şi a fost 
declarat cetăţean de onoare al oraşului Dorohoi, preşedintele 
Consiliului judeţean era poetul Ion Pilat. 
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În 1916 Costache Enescu se mută la Dorohoi în clădirea în care astăzi este 

muzeul memorial „George Enescu”, iar în faţa muzeului este un bust de 
Const. Dămăceanu, reprezentându-l pe muzician. 

 
Dorohoiul şi împrejurimile sale sunt satul, oraşul şi Ţara 

de sus a lui George Enescu şi al atâtora alţii… Nuanţa 
parfumului poeziei locurilor poate fi percepută corect şi mai 
deplin  numai rezervându-ne vremea necesară pentru a o 
adulmeca din presa timpurilor. 

Să încercăm!     Autorul 

 
Bustul lui George Enescu, de Constantin Dămăceanu 
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Adevărul 
 

Adevărul este ziarul anunţat de cotidianul Românul – 
Bucureşti, editat de C.A. Rosetti, că va apare în septembrie 
1883: 

„Curierul de Dorohoi anunţă că săptămâna viitoare nu va 
mai apare. Un nou organ de publicitate îi va lua locul sub titlul 
Adevărul”, scria Românul din 31 august, p. 2, 1883. 

La 23 noiembrie 1883 Românul prelua o informaţie din 
Adevărul (Dorohoi) şi acuza primarul din comuna Buda de 
fărădelege faţă de sătenii pe care „îi obligă să presteze 10-15 
zile la drum, după care le spune că lucrul s-a făcut rău şi-i 
sileşte să muncească din nou”. 

* 
Amicul progresului 

 
Amicul progresului, ziar local, apărea în anul 1914 la 

Dorohoi. 
* 

Anuarul Liceului „Anastasie Başotă” 
 

 Anuarul Liceului „Anastasie Başotă” din Pomârla 
(1879-1907), anul şcolar 1906-1907, realizat la Iaşi, la 
Tipografia Naţională (Ioan S. Ionescu), strada Alecsandri nr. 11, 
are o prefaţă semnată de M. Grumăzescu, directorul liceului. 
Din anuar aflăm că Anastasie Başotă, donatorul, a lăsat 
jumătate din averea sa pentru înfiinţarea şi întreţinerea unui 
institut academic pe moşia sa Pomârla, prin aceasta el dând 
sătenilor de pe moşia sa dovada unui „semn de mare iubire şi 
îngrijire părintească, oferind fiilor lor putinţa de a deveni 
folositori familiei şi ţării”… 

Institutul n-a putut lua fiinţă decât după 9 ani de la 
încetarea din viaţă a fondatorului, adică de la 18 februarie 1879. 
Şcoala s-a deschis numai cu o clasă pregătitoare – elevii pentru 
clasele următoare lipsind din cauză că testamentul limita 
recrutarea elevilor interni, unitatea funcţionând numai pentru 
fiii de români creştin-ortodocşi lipsiţi de mijloace de pe moşiile 
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testatorului: Pomârla, Lişna şi Cocoreni, plus o parte din copiii 
asistaţi în Institutul orfanostrofic „Gregorian” din Iaşi. 

 

  
Coperta publicaţiei 

 
Timp de peste 20 de ani, institutul a întâmpinat mari 

greutăţi din cauza moştenitorilor domeniului care voiau 
anularea testamentului şi împărţirea averii. Totuşi, şcoala a 
funcţionat neîntrerupt, completându-şi clasele liceale iar la 
începutul anului şcolar 1885-1886 avea toate cele 7 clase 
liceale, astfel că în iunie 1886 a absolvit cea dintâi promoţie. 

Statistica şcolii arată că de la 1886 şi până în 1905-1906 
Institutul a dat un mare număr de absolvenţi. 

Evidenţiindu-se fapta lui Anastasie Başotă, se spun 
cuvinte preţioase şi pentru Samson Bodnărescu, originar tot din 
Bucovina, care timp de 23 de ani a fost director până în ziua de 
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18 februarie 1902, când a trecut la cele veşnice, pentru Ioan 
Ianov şi Vasile Pogor care timp de peste 30 de ani, fiecare, a 
fost epitrop şi s-au ocupat de administrarea averii şcolii. 

* 
Anuarul liceului pe anul şcolar 1912-1913 a fost realizat 

la Tipografia Bercovici din Dorohoi, iar cel pe anii 1919-1920 
la Tipografia „N. Făinar”, Dorohoi. 

Anuarul şcolar pe anii 1921-1922 realizat la Tipografia 
„Gazeta Dorohoiului”, strada Grigore Ghica, în timpul 
directoratului lui V. Tanase, cuprinde şi importante informaţii 
referitoare la Societatea Ştiinţifico-Literară „Samson 
Bodnărescu”, creată în „amintirea subtilului poet şi gânditor al 
„Junimei” care de la 1879, timp de 23 de ani, a fost primul 
director al acestei instituţii”. 

Societatea era preocupată de „întregirea şi aplicarea 
cunoştinţelor căpătate în şcoală, dar mai ales de formarea şi 
răspândirea unor serioase cunoştinţe întru ridicarea şi propăşirea 
neamului”… 

* 
Anuarul Liceului „Grigore Ghica V.V.” 

 
Anuarul Liceului „Grigore Ghica V.V.” din Dorohoi pe 

anii 1921-1922 şi 1922-1923 este întocmit de D. Capră, 
secretar-ajutor, cu ocazia transformării gimnaziului în liceu şi 
cuprinde „Istoricul în scurt şi Darea de seamă” pe anii 
respectivi, dar şi un „Cuvânt înainte” semnat de preot econom 
D. Furtună, director, şi se referă la cei 44 de ani ai şcolii până a 
ajunge la rangul de liceu. 

Şcoala şi-a început activitatea ca gimnaziu la 6 
septembrie 1879 – la numai doi ani de la obţinerea 
independenţei de stat a României – şi a fost rodul iniţiativei 
comunei. 

Gimnaziul îşi începe cursurile cu 9 elevi şi avea ca 
director pe dr. Sigmund Chernbach, medic primar al judeţului şi 
profesor suplinitor pentru ştiinţele naturii. 

În cursul anului şcolar 1883-1884 director este Solomon 
Haliţă. La 1 aprilie 1886 gimnaziul trece pe seama statului în 
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ceea ce priveşte personalul didactic, iar în 1893 şi cu 
administrarea localului. 

 
Coperta Anuarului 

 
În 1923 datorită străduinţelor noului director al şcolii 

G.A. Văsescu, a deputaţilor Ion Pilat şi Gh.Gh. Burghele, 
preşedinte şi al Comitetului şcolar de la liceu, a susţinerilor 
avute de la ministrul dr. C. Anghelescu şi C. Chiriţescu, director 
general în ministerul învăţământului, la 11 mai, prin lege, 
Gimnaziul devine liceu. 

Urmare a acestui act, părinţii copiilor din Dorohoi, din 
localităţile judeţului, dar şi cei din Basarabia şi Bucovina, nu 
mai sunt siliţi să-şi trimită copiii la alte licee, ci aceştia îşi 
luminează minţile la liceul din Dorohoi. 

 24



Primul director al liceului a fost cunoscutul cărturar  
D. Furtună care sublinia la întemeierea liceului: „Vedem în 
această fericită zi un sfârşit de luptă, o izbândă la capătul unui 
drum greu. Fie ca tinerii harnici, elevi ai acestui liceu, să 
desăvârşească opera de cultură Naţională ce-o datorăm 
viitorului, atât întemeietorii cât şi urmaşii”. 

De-a lungul timpului activitatea liceului s-a împletit cu 
aceea a Ateneului român şi a Universităţii cultural-ştiinţifice din 
localitate. 

* 
Acelaşi anuar, sub titlul „Cu prilejul înfiinţării şcolii 

secundare de fete din Dorohoi”, publica cuvântarea rostită de 
preot econom D. Furtună, directorul Liceului „Grigore Ghica 
Vodă” în sala „Unirea” la 10 septembrie 1921, la deschiderea 
anului şcolar 1921-1922. 

 

 
Gh. Gh. Burghele, preşedintele Comitetului şcolar şi 

al Ateneului Român din Dorohoi. 
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Din materialul publicat aflăm că „Liceul de Domnişoare” 
ajunsese în 1921 la clasa a IV-a, datorită doamnei Eugenia 
Scriba, sprijinită de doamna E. Vlangali, profesoară refugiată pe 
vremea zilelor grele din 1917, care puseseră atunci temelia 
clasei I, iar acum, la 17 august 1921, în calitate de director al 
gimnaziului, D. Furtună şi-a luat răspunderea, în faţa 
Ministerului de Instrucţiune, şi acela a aprobat să înfiinţeze ca 
şcoală de stat Şcoala secundară de fete, cu sediul chiar în sălile 
Gimnaziului pentru anul şcolar 1921-1922. 

Director al şcolii de fete a fost tot pr. D. Furtună până la 1 
februarie 1922. 

În anul şcolar 1923-1924 acolo a funcţionat şi seminarul 
teologic înfiinţat prin stăruinţa deputatului Ion Pilat şi directorul 
D. Furtună, director şi al seminarului – vehement criticat de 
presa vremii pentru că cumula mai multe funcţii de director. 

„…Domnilor, în judeţul Dorohoi sunt foarte puţine şcoli, şi 
rurale şi primare, urbane, şi secundare. De abia cu mari sacrificii 
am putut, noi, cetăţenii, din iniţiativa comunei, ca la 1879 să 
înfiinţăm un gimnaziu. Comuna întreţine această şcoală de la 1879 
cu multe sacrificii, dintr-un venit abia de 150.000 lei pe an. Ar fi 
drept ca statul să vină şi în ajutorul cetăţenilor dorohoieni… 

…Eu sunt foarte modest în cererea mea şi nu propun 
decât 100.000 lei pentru construirea unui local de gimnaziu în 
comuna Dorohoi; nu va fi nevoie ca statul să se îngrijească de 
teren, căci comuna-l dă gratis, sunt sigur.” 

(Din discursul lui Gh.Gh. Burghele, în Adunarea Deputaţilor 
de la 9 iunie 1886 cu privire la obţinerea creditului necesar 

pentru construcţia gimnaziului din Dorohoi). 
 

Şi statul a dat 100.000 lei, iar comuna 8577 mp teren de 
construcţie şi folosire. Tot comuna a suportat şi cheltuielile de 
nivelare, ce s-au ridicat la peste 10.000 lei. 

Antreprenorul lucrării a fost arhitectul A.I. Goldenthal 
din Iaşi. Piatra fundamentală a fost pusă la 30 iulie 1891. La 1 
septembrie 1893 începeau lucrările de construcţie. 

* 
La anul şcolar 1883-1884 director al gimnaziului din 

Dorohoi a fost Solomon Haliţă. 
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La 15 aprilie 1887 Solomon M. Haliţă scotea la Bârlad 
primul număr al revistei pentru educaţiune şi instrucţiune 
„George Lazăr” care ieşea o dată pe lună. S.M. Haliţă era prim-
redactor, iar din comitetul de redacţie mai făceau parte:  
G. Constantinescu Râmniceanu, Gh.Gh. Ghibănescu, Gavril 
Onişor, V.G. Diaconescu, L. Apostolescu. 

Ca revistă pedagogică, „George Lazăr” se adresa în 
primul rând corpului didactic pentru care „vom căuta să-i 
alegem acele chestiuni care-l interesează”, dar „vom lăsa în 
acelaşi timp loc liber şi chestiunilor de cultură, ştiinţă şi 
literatură”, spunea redacţia în „Cuvânt către cititori”. 

Redactor principal al revistei, Solomon M. Haliţă, dascăl 
ardelean, alături de G. Ghimbăşanu, au scos la Bârlad, începând 
de la 20 iulie 1887 şi un ziar conservator cu numele „Bârladul”; 
dar activitatea sa culturală, de seamă, în afara celei de la 
catedră, a fost concentrată către revista „George Lazăr”, sursa ei 
de inspiraţie fiind naţionalismul profesorului universitar de la 
Iaşi – Simion Bărnuţiu. 

Din ziua de 3 septembrie 2004 aflăm o părere despre 
Dorohoi şi de la Mihai Munteanu, autorul volumului „Lumina 
de la Şendriceni”, dar şi ale altora - proză şi versuri: 

„…Prin Dorohoi, şoseaua care se tot repara de ani de zile, 
e pusă la punct prin energia noului primar Sergiu Lungu, 
inginer, fost director la Şendriceni. Ce poate face voinţa unui 
om? Minuni… Vechiul primar, Vasile Gherasim, era un fost 
activist de partid din timpul colectivizării, blând la grai, 
septuagenar şi poet între şedinţele de tot felul şi audierile 
rromilor. Scria versuri romantice: 

„Visez mereu o lume curată 
Cu multă iubire şi lumină 
Şi fără umbre care o dezbină… 
Nu vreau să văd lumea ruină”… 
Poetul primar visa o lume ideală, dar şoferii care 

înconjurau 3 kilometri cu maşinile pentru a intra în Dorohoi, din 
cauza eternei reparaţii a străzii C.D. Gherea, emiteau claxoane 
şi înjurături populare la adresa cârmuirii locale. 
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Să lăsăm astea. Fostul primar, la trei sferturi de veac, 
poate să tot închine de acum ode şi epode nedreptăţii omeneşti. 
La mulţi ani de pensie, domnule poet!” 

* 
Cum se prezenta Dorohoiul în jurul anului 1910 şi care îi 

erau personalităţile, aflăm din Anuarul Presei Române şi al 
lumii politice din 1909, director şi proprietar Gr. Grigoriu – 
Riga, Bucureşti, p. 360-368: 

 
DOROHOI 
Suprafaţa 2822 km2; populaţia de 159.000 locuitori. 

Capitala judeţului este oraşul Dorohoi. Prefectul judeţului este 
dl Ion I. Manoliu-Tetscanu. Reprezentanţi în Parlament sunt: 

SENATORI 
Pilat N. Ioan.................................. col. I
Burghele G. Gheorghe …………. col. I
Giurgiuveanu Gh. Gheorghe…… col. II
DEPUTAŢI 
Pilat N. Gheorghe………………. col. I
Cănănău D. George ……………. col. I
Gh. Manoliu-Tetscanu.…………. col. II
Romano Sc. Constantin…………. col. III
 
ORAŞUL DOROHOI 
Are 13.200 locuitori, cu un gimnaziu real, o şcoală de 

meserii şi 4 şcoale primare. Tribunal cu o secţie, o judecătorie 
de ocol. În garnizoană reg. 8 Dragoş No. 29. Primarul oraşului 
Dorohoi este d. George Marcu, iar poliţai dl Vameş I. Th. 

* 
Incontestabil e că Dorohoiul e un mic centru cultural. 

Puţine oraşe din ţară posedă un Ateneu ca oraşul nostru. 
Ateneul Român din Dorohoi este înfiinţat acum vreo 15 ani din 
iniţiativa dlui Gh.Gh. Burghele, avocat şi senator. 

În fiecare an începând de la finele lunii ianuarie se ţin la 
Ateneu – în amfiteatrul gimnaziului Gr. Ghica – o serie de 
conferinţe săptămânale care atrag un numeros auditor. 
Conferenţiarii ştiu să trateze subiecte interesante. 
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De pe tribuna acestui Ateneu au rostit conferinţe bărbaţi 
ca defunctul. V. A. Urechia, Gr. G. Tocilescu şi alţii. 

Ceea ce e în adevăr îmbucurător este faptul că în fruntea 
mişcării culturale de la noi stau femeile alăturea cu bărbaţii. 

Conferinţele doamnelor Eugenia avocat Scriban şi 
Cornelia Pascu sunt întotdeauna mult apreciate. O altă 
conferenţiară de valoare şi în acelaşi timp o literată de merit 
este d-na Eugenia de Reus Ianculescu, care spre regretul 
intelectualilor dorohoieni, a părăsit de câţiva ani oraşul nostru, 
stabilindu-se la Bucureşti şi în Capitală conferinţele d-nei 
Ianculescu de la Ateneu sunt urmărite cu un viu interes. 

Alipită de Ateneu s-a înfiinţat şi o bibliotecă populară 
care astăzi posedă câteva mii de volume, din care foarte multe 
sunt donate de însuşi M. S. Regele. 

În octombrie 1905, când M. S. Regele Carol I a vizitat 
Dorohoiul împreună cu A.S.R. Principele moştenitor Ferdinand, 
Suveranul a ţinut să viziteze şi acest mic locaş de cultură, 
interesându-se de progresele realizate atât de Ateneu cât şi de 
bibliotecă. 

Demne de laudă sunt şi frumoasele iniţiative ale 
Ateneului. Acum câţiva ani s-a ridicat în faţa palatului 
administrativ bustul regretatului V. A. Urechia, fost preşedinte 
de onoare al Ateneului. În curând se va ridica, tot din iniţiativa 
membrilor Ateneului, în piaţa palatului comunal, o statuie a 
nemuritorului Mihail Kogălniceanu. 

Oraşul Dorohoi, privit de acei care nu l-au mai văzut de 
mult, se prezintă, desigur, schimbat în mod vădit. 

Graţie primarilor care s-au perindat în fruntea oraşului în 
ultimii ani şi în special graţie actualului primar George Marcu, 
Dorohoiul a căpătat reale îmbunătăţiri, înfrumuseţându-se în aşa 
chip, încât astăzi are aspectul unui oraş modern. 

Totuşi orăşenii duc unele lipsuri, care desigur că vor 
dispare în curând. 

Lipsa unui local propriu de teatru a făcut în totdeauna ca 
o bună trupă de teatru să nu se abată şi pe la Dorohoi. 

De bine de rău, avem acum o sală de teatru ceva mai 
bună, aceea a dlui A. L. Segali, a cărei scenă s-a ridicat pentru 
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prima oară la finele lunii octombrie 1908, cu ocazia 
reprezentaţiilor trupei dlui Niculescu-Buzău. 

Ca în toate oraşele de provincie şi aici, la noi, se face 
multă politică. Şefii celor trei partide politice sunt dnii: Ioan 
Pillat, senator, cumnatul dlui Ionel Brătianu, şeful liberalilor din 
Dorohoi; dl Const. Stroici, fost prefect, şeful partidului 
conservator şi dl D. P. Moruzi, şeful conservatorilor-democraţi. 

 
ION N. PILLAT 
Senator col. I 

Născut în 1859, la 
Botoşani. A intrat în politică la 
1883, fiind ales deputat al col. I 
de Cameră din Dorohoi şi a luat 
parte la toate lucrările 
constituantei (Maiu 1883 – 
Sept. 1884). 

De la 1884 până la 1887 
a reprezentat în Cameră 
colegiul ţărănimii. 

La 1883 a fost reales de 
col. I. Tot aşa şi în 1895. 
Senator a fost ales prima oară 
în 1901, iar în 1907 a fost din 
nou ales senator al col. I de 

Dorohoi, scaun pe care-l ocupă şi azi în Parlament. 
Ion Pillat e şeful liberalilor dorohoieni şi unul din 

fruntaşii acestui partid chiar în Capitală. E cumnat cu dl 
ministru Ionel Brătianu. 
 

GEORGE MARCU 
Primar al oraşului Dorohoi 

 
Născut în iunie 1863, la Borolea (jud. Dorohoi). Licenţiat 

în drept la Facultatea din Iaşi (1887). E avocat şi membru în 
consiliul de disciplină al baroului din Dorohoi. Vice-
preşedintele Ateneului român din Dorohoi. A fost primar al 

 30



oraşului de la 1901 – 1905. În 1907 a fost reales în aceeaşi 
funcţie. 

Sub primariatul d-sale, s-a clădit la Dorohoi somptuosul 
palat comunal. E membru marcant în partidul liberal. 

 
George Marcu 

 
GEORGE MANOLIU-TEŢCANU 
Deputat col. II 

 
Născut la 1862 în 

localitatea Borosea, din judeţul 
Neamţ. 

La 1888 a obţinut licenţa 
în drept la facultatea din 
Bucureşti. A fost mulţi ani 
magistrat: procuror, judecător 
de ocol şi judecător de şedinţă. 

E mare proprietar în 
judeţul Dorohoi şi frate cu 
actualul prefect, dl I. Manoliu-
Teţcanu. 

Actualmente reprezintă 
în Cameră col. II de Dorohoi. 
Culoare politică: liberal. 
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P. MORUZZI 
Data naşterii: 25 Maiu 1847. La 12 ani a intrat la Colége 

Rollin din Paris, urmând apoi şcoala de arte şi meserii din Paris. 
Reîntors în ţară, a fost numit 

subprefect la Berhomete, în jud. 
Dorohoi, apoi în 1876 prefect al jud. 
Dorohoi, post din care demisionează 
în 1877 spre a pleca în războiul 
pentru independenţă. 

După război a fost din nou 
numit prefect la Dorohoi, de unde a 
plecat ca prefect de poliţie în 
Bucureşti 1885-1888 şi de la l904-
1907. 

 
P. Moruzzi 

 
A fost ales în câteva rânduri deputat de Dorohoi, odată de 

col. I şi celelalte dăţi, totdeauna în opoziţie, de col. III. 
Mare proprietar în jud. Dorohoi şi şeful conservatorilor-

democraţi din acest judeţ. 
 
CONST. STROICI 
Conservator Carpist 
Şeful partidului conservator carpist din Dorohoi, s-a 

născut la Manoleasa (Dorohoi) în 
ziua de 23 august 1857. 

A făcut campania din 1877, 
fiind decorat cu ordinele „Sf. 
Gheorghe” şi „Virtutea militară”. A 
fost căpitan în armată. 

Sub regimul Th. Rosetti, la 
1888, a fost prefect al judeţului 
Dorohoi şi datorită chibzuinţei dsale 
revoluţia care domnea în acel an, în 
toată ţara, a fost înlăturată în judeţul 
Dorohoi. 
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Fost deputat al coleg. I de Dorohoi de la 1885 până la 
1887. 

Fost prefect al judeţului Dorohoi la 1901. 
E mare proprietar în jud. Dorohoi. 
 
VASILE V. MICLESCU, (pentru intimi „Coca”) 

Culoare politică: Conservator-democrat. 
 

Născut în 1865 la moşia 
părintească Dămileni (jud. 
Dorohoi). 

Studiile liceale le-a făcut 
la Nancy (Franţa), iar cele 
superioare la Bruxelles (Belgia). 

Mare proprietar şi 
membru marcant în partidul 
conserv.- democrat de sub şefia 
dlui Take Ionescu. 

Fost deputat în legislatura 
conservatoare de la 1899-1902. 

A fost prefect al judeţului 
Dorohoi de la 1904 până la 1907 şi sub prefectura dsale, în 
octombrie 1905, M. S. Regele a vizitat Dorohoiul. 

Vasile V. Miclescu 

 
ALEXANDRU A. STOEANOVICI 
Conservator carpist 

 
Descendent dintr-o veche 

familie boierească din Moldova, A. 
Stoeanovici  
s-a născut la Iaşi, în anul 1873, luna 
septembrie, în 19. 

Studiile le-a făcut la Iaşi, 
unde obţinu şi licenţa în drept. 

A fost patru ani magistrat. 
Actualmente dl Stoeanovici 

profesează avocatura, fiind unul din 
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cei mai distinşi şi apreciaţi avocaţi din barou. 
E membru fruntaş în partidul conservator de sub şefia  

dlui Carp şi dirijează, împreună cu d-nii Ernest Canano şi N. H. 
Verona, ziarul local „Ecoul Dorohoiului”. 

Mare proprietar în judeţul Dorohoi. 
* 

 
Despre oraşul Dorohoi şi instituţiile sale se scriu vorbe 

de apreciere în revista „Învăţătorimea Vasluiană” nr. 7, în 
septembrie 1936, p. 302-319 de către Petre Vieru, cadru 
didactic, într-un material intitulat „Excursia noastră”. 

 
EXCURSIA NOASTRĂ 
„…Excursiile organizate de  asociaţia noastră tind să 

instaureze o tradiţie. 
Începutul făcut anul trecut a fost de bun augur. 

Ardealului şi Banatului i-a urmat Bucovina. Mulţi colegi îşi 
închipuiau că ei cunosc Bucovina. Experienţa, însă, ne-a arătat 
că ceea ce poate grupul, nu poate individul. 

Grupului îi sunt deschise toate uşile. Amintesc un caz 
edificator. Şeful staţiei „Cacica”, deşi se afla de o lună şi 
jumătate în localitate, nu vizitase salinele până la venirea 
noastră. Ca şi anul trecut, ni s-au oferit ca'ntr'un film, privelişti 
nebănuite: poziţii pitoreşti, averi şi artă. Vatra-Dornei, 
Câmpulung, fabrici de sticlă, ciment şi'n special de cherestea ce 
inundă cele mai neînsemnate localităţi, mănăstiri, ctitorii 
domneşti, ce păstrează'n muzeele lor comori de artă, migălos 
lucrate de Domniţe, evaluate unele la zeci de milioane, păduri 
de brad ce acopăr toate plaiurile, justifică versurile inspiratului 
poet „Alecsandri”: „Dulce Bucovină Veselă grădină” etc. 

Vagonul a fost amenajat spre a asigura, cât mai mult, 
confortul traiului în comun. Pereţi de scândură, fixaţi între 
şirurile de bănci, au transformat salonul vagonului în cabine şi 
implicit vagonul în „Vagon-lit”, ce ar fi mulţumit chiar 
pretenţiile companiei internaţionale. 

Gospodinele colege şi-au pus în joc toată arta spre a 
transforma cabinele în adevărate salonaşe, tapisate cu hârtie şi 
ornate cu flori. Primeau în timpul liber şi vizite. 
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În... căsuţa noastră pe roate, am cutreierat în lung şi'n lat 
frumoasa Bucovină, am văzut oameni şi locuri, am adunat 
tezaur de amintiri, din care vom împărtăşi, în scris, colegilor, în 
numerele viitoare, completate de clişeele micului nostru 
„Reporter fotografic” Viorel, fiul dlui Preşedinte. 

 
PLECAREA. Vaslui 1 septembrie. 
Plecăm la 16,45 p.m. Itinerarul suferă o modificare. E 

sacrificat Iaşul, fără prea multe regrete, capitala Moldovei, fiind 
mai mult sau mai puţin cunoscută. Cu apropierea orei de 
plecare, peronul se populează cu excursioniştii însoţiţi de rude 
şi prieteni. Trăsurile, până la una, au de lucru cu aducerea 
bagajelor. Birjarii se bucură de o zi mare. 

Domnul Pavlov, care ne condusese până la vagon, se 
desparte de noi  cu lacrămi în ochi. 

„Mergeţi cu bine fraţilor, din suflet regret că nu pot fi 
alături de voi”. 

Vagonul e ataşat trenului Bucureşti-Iaşi. Înaintea plecării, 
suntem prinşi într'un instantaneu de „Viorel”, în faţa vagonului. 

Un pufăit greu şi trenul porneşte. Îngrămădiţi pe scări şi 
pe la geamuri, trimitem mereu salutări celor rămaşi, care ne 
răspund cu fluturări de batiste. 

La Iaşi oprim 30 de minute. Ne împrospătăm proviziile 
de struguri şi fructe. 

La ora 19 plecăm. La 23,21 ajungem la… DOROHOIU. 
 
Miercuri 2 septembrie. 
Istoric. Dorohoiul, târg de graniţă al Moldovei, cu o 

suprafaţă de 630 ha. şi cu 15.000 locuitori, răspândit pe mai 
multe dealuri, îşi datoreşte origina legăturilor comerciale dintre 
Moldova şi Polonia, ce aveau loc încă înainte de Alexandru cel 
Bun. 

Aici, era reşedinţa boierului cu îndeletniciri fiscale. 
Ştefan cel Mare zideşte'n anul 1495 biserica Sf. Nicolae 
consfinţindu-1 astfel ca târg Domnesc. 

Timp de 210 ani 1568-1778 a fost reşedinţa vornicului 
ţării de sus. Aici, îşi au originea domnitori ca: Eremia Movilă, 
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Eustratie Dabija, Ion şi Mihalache Sturza şi cronicarii Ion 
Neculce şi Neculai Costin. 

De asemeni, îşi au, tot aici, obârşia personalităţi de seamă 
ce ilustrează viaţa publică a ţării. Cităm din acelaşi izvor: 
profesor Dimitrie Pompei, compozitorul George Enescu, 
filologul Vasile Bogrea, generalii Samsonovici, şeful Marelui 
Stat Major şi Ilasievici, mareşalul Curţii Regale etc. 

 
ORAŞUL 
Într-o zi luminoasă cu soare, coborâm pe peronul gării 

inundat de lumina soarelui. Un vânt rece, de la miază-noapte, ne 
forţează să strângem haina. „Viorel” ne prinde'ntr'un clişeu, 
împrăştiaţi pe peron. Azi, deţin calitatea de „însărcinat al 
afacerilor gastronomice”. Mă achit chiar la restaurantul gării, 
unde ni se pregăteşte un meniu modest, compus din 3 feluri, la 
suma de 25 lei. 

Intrăm în oraş. Ne izbeşte chiar de la început aspectul de 
oraş bine îngrijit, cu străzi drepte, bine aliniate, pavate şi curate. 
Colegii, care au fost altădată, nu-l mai recunosc. Noroiul era la 
glezne, fapt ce dăduse naştere la un cântec cu refrenul: „Cine 
merge'n Dorohoiu Lasă ghetele'n noroiu”. 

Mergem pe bulevardul Carmen-Sylva. Case drăguţe, 
înconjurate de grădini, vii şi livezi, parcă n'am fi în oraş. 
Aproape la fiecare casă o fântână. Aflăm că oraşul e alimentat 
cu apă din fântâni. 

Pe acelaşi bulevard este Şcoala primară mixtă, clădire cu 
2 etaje ce ar putea adăposti orice şcoală secundară. 

Ajungem în „Piaţa Unirii” din strada Grigore Ghica 
Vodă. O piaţă de toată frumuseţea, în jurul căreia sunt 
concentrate cele mai de seamă instituţii ale oraşului: Primăria, 
Banca Naţională, Catedrala etc. 

În mijlocul pieţei, pe un imens soclu, sculptorul Sp. 
Georgescu, a imortalizat în bronz chipul infanteristului român, 
pornit la atac, în cămaşă. 

Construcţia palatului comunal se datoreşte gospodarului 
primar Gh. Marcu. Urcăm până la sala de recepţie. Uşierul ne 
comunică, că primarul – dl Haralambie Berijan, e învăţător. Ne 
cuprinde o nestăpânită bucurie. 
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În „Piaţa Unirii” Dorohoi, la primărie 

 
Citând doar câteva izbânzi învăţătoreşti, avem dreptul să 

ne mândrim. Judeţe ca: Dorohoi, Vaslui, Neamţ, Suceava etc. 
au în fruntea judeţului sau oraşului învăţători gospodari, ce lasă 
urme frumoase în gospodărirea instituţiilor ce conduc. 

Dl primar! 
Dl Vierescu face prezentările de rigoare, apoi trecem în 

sala de recepţie, admirabilă ca stil, ornată cu basoreliefuri. 
Exprimăm dorinţa de a vizita oraşul. Ni se recomandă Şcoala 
Normală şi biserica Sf. Nicolae. 

Între timp, informăm pe dl C. N. Iancu, directorul Şcolii 
Normale, despre proiectele noastre. 

Colegul primar ne pune la dispoziţie, în mod gratuit, 
maşina. Doamnele, în special, aveau de ce-i exprima toată 
recunoştinţa. 

UN ORAŞ BINE GOSPODĂRIT 
Până la venirea maşinilor aflăm multe lucruri de la dl 

primar. Dorohoiul avea o întindere de peste 14.000 ha. Boieri 
lacomi au răşluit bucată cu bucată, furând şi hrisoavele târgului. 
Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, decapitatul, stabileşte 
prin hrisoave, la 1764, noi hotare. Dorohoienii, în semn de 
recunoştinţă, au dat numele voievodului, tuturor instituţiilor din 
strada principală. 

Mulţime de boieri, cu dragoste de oraş, fac danii de curţi 
şi moşii pentru ridicarea instituţiilor de cultură. Spicuim din 
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datele puse la dispoziţie de dl primar: în 1879, ia fiinţă 
gimnaziul Grigore Ghica-Vodă, din iniţiativa unui grup de 
intelectuali ce funcţionează ca profesori fără plată. Ana Curt 
donează curţile pentru un spital. În 1875, primarul Iancu 
Dimitriu răscumpără, pentru suma de lei 7.000, oraşul de la 
Epitropia Sf. Spiridon, ce-i fusese donat de Al. C. Moruzi. 
Primarul Burghele înfiinţează un ateneu, Prefectul Moruzi 
clădeşte palatul administrativ. Dna Elena C. Cuparencu, 
învăţătoare şi I. Cuparencu avocat, donează după dorinţa 
răposatului Constantin Cuparencu soţ şi frate, 2 imobile în oraş, 
evaluate la 1.200.000 lei, pentru înfiinţarea unui muzeu 
regional. Primarul Berijan reuşeşte să scoată moşia târgului de 
sub eforia izlazurilor, unde voia s-o înglobeze prefectura 
Dorohoi. Tot ce este mai de seamă în oraş s-a făcut după război. 

Străzile s-au pavat aproape toate, liceelor şi şcolii de 
meserii li s-au adăugat încă un etaj, Palatele, administrativ şi 
comunal, sunt făcute după război. Tot sub actuala conducere,  
s-a făcut şoseaua ce leagă oraşul cu Şcoala Normală, care a 
costat 2.500.000 lei şi podul peste „Buhai” de 1.500.000 lei. 
Legătura de cale ferată cu centrele industriale din Bucovina va 
da oraşului un şi mai accelerat ritm de viaţă. Instituţii care fac 
fala oraşului sunt: Federala şi librăria învăţătorilor. 

În cabinetul primarului se văd încadrate chipurile celor ce 
au gospodărit oraşul. Întreaga activitate e expusă în „Buletinul 
comunei Dorohoi”, publicaţie oficială ce a luat naştere din 
iniţiativa dlui primar Berijan şi apare bilunar. 

Spre N.E. vedem liceul din Pomârla, la 14 km, ce a luat 
fiinţă din daniile de curţi şi moşii ale marelui spătar Anastase 
Başotă şi unde fiii de ţărani, de pe moşiile sale, primeau 
învăţătura gratuit. 

 
CU MAŞINILE PRIN ORAŞ 
Între timp, vin maşinile cu care pornim spre biserica Sf. 

Nicolae. Biserica a fost zidită în anii 1475 sau 1495 de Ştefan 
cel Mare şi restaurată în anul 1900-1907. Părintele paroh ne 
informează că în interior n-a fost pictură, cea mai veche 
inscripţie datează din 1630. De aici, ne îndreptăm spre Şcoala 
Normală. În drum, vedem şi palatul federalei cumpărat de la 
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marii latifundiari Fischer, ce deţineau pe vremuri 4.000 de 
moşii, dând cu drept cuvânt Moldovei denumirea de 
„Fischerland” (Ţara lui Fischer). În drum întâlnim şi pe dl 
revizor Iancu, care ne întovărăşeşte la Şcoala Normală. În fuga 
maşinii zărim stadionul O. E. T. R. şi cimitirul eroilor”… 

* 
 

În cartea sa „Lumina de la Şendriceni” (Editura Quadrat, 
Botoşani 2004) Mihai Munteanu vizitând mormântul 
directorului său de la cimitirul din Dorohoi, redă ceea ce se află 
scris pe placa de marmură: 

„Prof. emerit Const. N. Iancu (1881-1978: III, 26). 
Fost director al Gimnaziului „Grigore Ghica Voievod 

(1912-1919)”. 
Deci, aflu eu, C.N. Iancu înainte de a fi fost directorul 

Şcolii normale din Şendriceni, a fost directorul Gimnaziului 
„Grigore Ghica V.V.”. 

Şi tot din cartea lui Mihai Munteanu aflu lucruri 
importante spuse de P.N. Cârlan într-o pagină din istoria şcolii: 

„…Neprecupeţind munca şi oboseala, profesorul C.N. 
Iancu a căzut de acord ca în localul liceului de băieţi să ocupe 
câteva săli pentru cele trei clase, cu care a început cursurile 
şcoala normală în anul 1919. În vara aceluiaşi an, Ministerul 
Şcoalelor a hotărât deschiderea unor cursuri de vară pentru 
învăţătorii suplinitori ce doreau să se încadreze în învăţământ. 
Înflăcăratul de atunci, domnul C.N. Iancu, şi profesorii săi, au 
pregătit pe cursanţi şi pentru activităţi culturale la sate. Au 
pregătit piese de teatru, recitări, jocuri româneşti şi în fruntea 
acestor învăţători, pleca, pe jos, prin satele din împrejurimi. 

Necesitatea găsirii unui local pentru şcoală îl preocupa 
necontenit. Într-una din zile, pe când mergea întovărăşit de 
cursanţi într-un sat lipsit de manifestări culturale, s-a oprit în 
valea Şendricenilor, aşezare plină de lumină şi verdeaţă, 
cuprinsă între două dealuri, pe unde îşi făcea loc un pârâiaş care 
primăvara şi toamna ne dădea de furcă. 

Zorii începutului de iulie se conturau promiţători, în acest 
loc, sub razele calde, mângâitoare şi dătătoare de nădejdi. 
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Aici a poposit acest om, cu gândul de a face o treabă 
bună şi trainică pentru poporul din care s-a născut. Locuitorii 
satului Ghilia cumpăraseră de la boier moşia în comun şi 
împărţiseră pământul. 

Grânele erau gata-gata de secerat. Lanurile de pâine albă 
începuseră a se rumeni, cuprinzând cu aur toată întinderea, iar 
unduirea spicelor grele în adierea vântului făcea să crezi că ai în 
faţă o nesfârşită întindere aurie. Oamenii se pregăteau să 
aştearnă în snopi comoara pământului, căci într-o zi-două 
trebuiau să înceapă secerişul. 

Rămăsese conacul moşiei părăginit, care la intervenţia 
directorului C.N. Iancu a fost cumpărat de Minister pentru 
şcoala normală. 

Au fost multe de făcut, însă mâna energică şi 
perseverenţa celui ce va clădi aici şcoala pentru popor a 
transformat totul, aşa că, în toamna anului 1920, şcoala s-a 
mutat în localul său propriu. 

…Nu era gaz pentru iluminat, elevii plecau cu căruţa 
după gaz până la Rădăuţi. Se terminau lemnele, elevii porneau 
cu căruţele la pădure, după lemne. 

Dar dacă lucrurile au mers atât de bine şi-au avut un rost 
gospodăresc chiar atunci când erau momente grele în viaţa 
şcolii de la Şendriceni, aceasta se datorează şi doamnei Eugenia 
C. Iancu, care a secondat în mod armonios munca soţului său. 
Totdeauna prezentă în mijlocul elevilor, îmbărbătând, 
încurajând pe fiecare cu un sfat, cu o vorbă, cu o pildă, 
nelipsind din toată activitatea şcolii”. 

Despre profesorii şcolii de la Şendriceni P.N. Cârlan 
notează: 

„…Cine ar putea uita pe blândul şi bunul preot  
D. Grigorescu, care cunoştea atât de bine sufletul copilului de 
ţăran, pe conu' Grigore Racoviţă, totdeauna pornit pe o glumă 
sau o farsă, pe Gheorghe Marcu, fire visătoare, îngăduitor şi 
ierător a toate, meloman înnăscut , pe C. Lavronschi, Artur 
Beiu, om delicat cu multiple cunoştinţe, dr. Racoviţă, dr. C. 
Vasiliu, Lucreţia Iancu, Ghiţă Iancu (sau conu' Ghiţă, cum se 
obişnuiseră elevii să-i spună, pentru bunătatea lui şi dragostea 
ce le arăta), pe I. Petrescu (Cuţu), pe D.R. Bogza, dar mai cu 
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seamă pe Misir pedagogul şcolii, care tot timpul umbla cu 
„Emil” a lui J.J. Rousseau sub braţ, împărţind, din când în când, 
citate celor care se întreceau cu gluma? 

Cu trecerea anilor, alte cadre didactice mai tinere, mai 
calificate, au luat locul celor cu care s-a început primele lecţii în 
Şcoala Normală de la Şendriceni. 

Dintre profesorii care s-au perindat în decursul anilor 
citez: preot Al. Sandovici, profesor Ion Constantinescu la 
geografie, Cezar Şerbu la istorie, N.C. Enescu, I. Anghelescu, 
Ilie Popescu-Teiuşan la pedagogie, M. Soroceanu la fizică,  
G. Paranici la matematică, Al. Popovici (Pufi), M. Colomeişchi 
la ştiinţe naturale, E. Costeniuc la educaţie fizică, Gr. Popovici, 
Călin Alupi, Vasile Ştefan la desen, G. Comisu la lucru-manual, 
care a adus o deosebită contribuţie, confecţionând cu elevii 
diferite obiecte necesare şcolii. 

Cu numele acestor profesori se pot lăuda foştii elevi, iar 
numele şcolii de la Şendriceni îl pot rosti cu mândrie”… 

Rămânând în zona evocării dascălilor şcolii, într-un alt 
loc din cartea sa (p. 158), Mihai Munteanu ne reaminteşte cum 
„au fost îndepărtate şi chiar trimise în închisori şi lagăre de 
muncă forţată (exterminare) cadre didactice dintre cele mai 
valoroase, după venirea la putere a comuniştilor. 

„La Şcoala normală Şendriceni a apărut la un moment dat 
profesorul de istorie Laur Gârbu care a dispărut în scurt timp tot 
aşa de spontan cum a apărut. Aflasem că era urmărit din motive 
politice, că ar fi fost demis din învăţământ şi chiar privat de 
libertate. Printre cazurile pe care le-am cunoscut personal, unul 
tipic e cel al profesorului universitar Laurian Someşan, fiu de 
ţăran dintr-o familie împovărată de copii din satul Monor, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. După ce i s-a desfiinţat postul la fosta 
Academie comercială din Braşov, unde era rector, a ajuns să fie 
deţinut în lagărul de muncă forţată de la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, în urma unei delaţiuni a adversarilor săi, potrivit căreia 
ar fi simpatizat cu mişcarea legionară”… 

 
* 
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Anuarul Liceului de matematică-fizică 1979-1980 
 

 
Liceul centenar de matematică-fizică (fost Grigore Ghica) 

 
Anuarul Liceului de matematică-fizică 1979-1980 

Dorohoi (fost Grigore Ghica), realizat la Tipografia Suceava 
1981, cu ocazia sărbătoririi Centenarului şcolii (1879-1979), 
sub coordonarea şi redactarea prof. Mihai Vieru, director, şi 
prof. Elena Rujinschi, director adjunct, cu referire în deosebi la 
anul şcolar 1979-1980. 

Cu ocazia adunării festive, prilejuită de împlinirea a 100 
de ani de existenţă a liceului, au rostit alocuţiuni politice 
Haralambie Alexa, prim-secretar al Comitetului judeţean al 
P.C.R. Botoşani, în care afirmă justificat, că în cei 100 de ani, 
liceul „s-a menţinut şi a reuşit să dea patriei, în pofida unor 
greutăţi, generaţii după generaţii de oameni temeinic pregătiţi, 
dobândind astfel un binemeritat prestigiu în faţa societăţii”, dar 
fără a aminti numele nici unuia; nu aflăm nici un nume nici din 
cuvântul lui Ilie Bordeianu, primarul oraşului Dorohoi ori al 
inspectorului general şcolar – prof. Mihai Matei. 

Câteva nume – ale profesorilor T. Crudu, V. Iamandi, Ilie 
Colban de la catedra de istorie a liceului, ei înşişi urmaşi ai altor 
profesori – Luţă, Ghenghea, Saca, Nosenco, Stoica, Elena 
Guţic, Saib, Octav Guţic – le vom afla din cuvântul profesorului 
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de istorie, pensionar Gheorghe Romândaşu – şi el cadru didactic 
la aceeaşi catedră, care ne-a convins că înaintaşii „au luptat din 
greu pentru apărarea fiinţei naţionale”: 

„…Şi-au văzut şi munţi de oase 
Şi de sânge râuri roşii, 
Dar din ţara lor nu-i scoase 
Nici potop şi nici furtună. 
Graiul lor de voie bună, 
Nu l-au dat!”... 
 
Mihai Vieru, directorul liceului, întregeşte cu succes lista 

celor peste 5500 de absolvenţi ai şcolii dintre care se detaşează 
personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: Dimitrie Pompei, 
matematician de renume mondial; scriitorii Ion Istrati, Ion 
Călugăru, Saşa Pană; arheologul I. Andrieşescu; pictorii  
I. Cârdei, Gh. Tomaziu, Ion Muraru, Radu Giurgiveanu, 
Alexandru Istrati; cadre universitare: V. Alexa, M. Botez,  
Gh. Giogolea, Gh. Zapan, O. Gh. Gheorghiu, I. Bordeianu, 
Alexandru Chilărescu, C. Calistru, D. Brănişteanu, Ştefan 
Airinei, I. Apetroaie, C. Romanescu, Gh. Tacu, I. Hârjoabă; 
actorii: Teofil Vâlcu, Dionise Vitcu, Adrian Răţoiu,  
Gh. Nuţescu, Stelian Cremenciuc; cercetătorii: Gh. Faur, 
Dumitru Vitcu, Gh. Ciobanu, Mihai Naivas; ofiţerii: general 
maior inginer Amohnoaie Epifanie; dr. colonel Victor Lupaşcu, 
colonel Mihai Tuchiac; compozitorul Liviu Dandara; sculptorul 
Dan Covătaru. 

Se mai publicau în anuar: „Ecouri şi impresii de la 
centenar”, multe articole cu date şi informaţii despre procesul 
instructiv-educativ în anul şcolar 1979-1980. 

Depănând „Amintiri, amintiri, amintiri”, Segal Mauriciu, 
ziarist şi fost elev de-al liceului scrie în anuarul aniversar: 
„…cum să nu-mi aduc aminte de vechiul oraş patriarhal 
Dorohoi, unde niciodată nu se întâmpla nimic, în care apa se 
căra cu sacaua, cu străzi înguste şi case mici, în care la ora 13 şi 
16 gardianul fluiera deschiderea sau închiderea magazinelor, în 
care cu o birjă luată de la gară, în decurs de o oră, colindai tot 
târgul de la un capăt la altul… Cei care au plecat, au plecat 
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dintr-un târg şi, iată, am revenit într-un oraş, în adevăratul 
înţeles al cuvântului”. 

„…Ca oraş industrial, Dorohoiul de ieri nu conta, mai 
mult, nu exista, prin prăvăliile sordide ale târgului de altădată 
nu puteai găsi decât hamuri, biciuşte, potcoave sau bulgări de 
sare, aduşi cu un preţ greu pe drumuri care nu s-au încrucişat 
niciodată aici”… îşi aduce aminte Mihai Pelin, alt ziarist şi 
absolvent al Liceului „Grigore Ghica V.V.”. 
 

 
În amintirea morţilor din război 
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Anuarul Şcoalei Profesionale de fete, Gradul I, 
„DOMNIŢA ILEANA” DIN DOROHOI 

Anul şcolar 1923-1924 
 

Anuarul Şcoalei profesionale de fete, gradul I 
„Domniţa Ileana” din Dorohoi, anul şcolar 1923-1924 s-a 
realizat la Tipografia „I.L. Bercovici & Fiu” – Dorohoi, sub 
egida Ministerului Instrucţiunei, Direcţiunea Învăţământului 
Profesional. 

Elena Gheorghiu, directoarea şcolii, în „Istoricul Şcoalei 
profesionale „Domniţa Ileana” scrie că „înfiinţată în anul 1911, 
sub îngrijirea comunei Dorohoi şi a domnului R. Bălănescu, 
funcţionând numai cu o singură clasă, a putut să capete 
extindere, sâmburele ei fiind şcoala profesională recunoscută de 
stat, de sub conducerea domnişoarei Enescu (Dna Tomaziu)”. 

Din 1911 până în 1915, şcoala a funcţionat în casele 
doamnei M. Cristea, apoi în casele domnului M. Ficher şi în 
1916 în casele domnului Sc. Rossetti, unde se afla şi în 1923-
1924. 

Anuarul se completa cu o cronică şcolară pe anul 1923-
1924, componenţa comitetului şcolar, situaţia corpului didactic 
şi repartizarea orelor, situaţia individuală a elevilor, bugetul şi 
bilanţul contabil. 

 
Aripi Tinere 

Aripi tinere, revista elevilor de la şcoala generală nr. 1 
Dorohoi. Apare în 1969, dactilografiată. 

* 
Astacus 
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Astacus, studii şi comunicări, Muzeul de ştiinţele 
naturii Dorohoi, revistă cu nr. 1, 20 noiembrie 1979, cuprinde: 

„Completări la cunoaşterea şi răspândirea vegetaţiei 
nitrofile din judeţul Botoşani” de Zanoschi V., Viţelariu Gh., 
Turenschi E. – o continuare a cercetărilor începute în 1972, cu 
prezentarea de informaţii inedite asupra frecvenţei şi răspândirii 
acestei vegetaţii în partea de nord a Moldovei, clasificarea 
asociaţiilor identificate, descrierea lor. 

 

 
Dorohoi, Muzeul de ştiinţe ale naturii 

 
În numerele următoare, cu aceeaşi dată, am reţinut: 

„Contribuţie la cunoaşterea heteropterelor din Moldova” de Ion 
Nemeş şi Adrian Lungoci; „Contribuţii la studiul biogeografic 
şi economic al speciilor genului Scotia Hubner (Lep. 
Noctuidae) din nordul Moldovei” de M. Peiu şi Aurora 
Roznovăţ; „Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei acvatice şi 
palustre din judeţul Botoşani” de V. Zanoschi, Gh. Viţalariu,  
E. Turenschi; „Câteva observaţii asupra duratei de strălucire a 
soarelui pe cer în partea de nord a Câmpiei Moldovei” de  
Gh. Slavic şi L. Damian – Botoşani; „Unele consideraţii asupra 
sistematicii infraspecifice” de Ion Băra, Gogu Ghiorghiţă – 
fiecare comunicare cu bibliografia corespunzătoare. 

Realizată la Tipografia Suceava, format 16x23 cm. 
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Aquarium 
 

 
 

Aquarium, revistă lunară pentru iubitorii de viaţă 
tăcută, înregistrată la Tribunalul Dorohoi în Dosarul  
nr. 6817/939, înscrisă în Registrul publicaţiilor la nr. 8/939, 
conform Decretului-Lege din 8 aprilie 1938. Apărea la 5 
ianuarie 1940. 

Director proprietar: Puiu Irimescu Pyr. Redacţia şi 
administraţia Dorohoi, Tipografia „Glasul Bucovinei”, format 
33x47 cm, în 4 pagini, apoi şi în 6 pagini. 

„Modesta noastră încercare de a sprijini cu sfaturile şi 
cuvintele noastre, pe amatorii de viaţă liniştită cade azi ca un 
paradox”, spune editorialistul. Şi mai departe: „În vremurile 
noastre tulburi retragerea în ascunzişul unei vieţi fără de vină, 
necuvântătoare, duioasă şi plină de învăţăminte, este singurul 
mijloc de a uita pentru o clipă zbuciumul unei civilizaţii care se 
satisface prin tain zilnic din infernul bombardamentelor”… 

Când mii şi mii de oameni plecau zilnic din căminele lor, 
cineva trebuia să se ocupe de micile vieţuitoare ale aquariului… 

Evocând figura profesorului său de ştiinţele naturii Marin 
Demetrescu de la liceul militar din Craiova, când clasa se 
„îmbrăca cu planşe mari, multicolore şi atrăgătoare”, cu corali, 
flori albe de actinii, crustacee şi arici, cu ferigi, animale 
împăiate şi schelete omeneşti, clasa devenind „o reşedinţă 
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sărbătorească”, ora „era o prelegere clară, frumoasă, curgătoare, 
nimic în plus, nimic în minus, iar la sfârşitul ei toţi ştiau lecţia, 
fără să fi scris un rând pe caiet”. „Dl Marinică Demetrescu a 
fost un artist grădinar al sufletelor noastre de elevi”, susţine cel 
ajuns proprietar de revistă. 

P. Irimescu Pyr aduce un omagiu şi cuvinte de 
recunoştinţă şi pentru alţii care i-au lăsat ca moştenire dragostea 
pentru natură: mamei sale – dna col. Haque, dar şi prof. univ. 
Ştefan Şoimescu, dascăl al său care, „în prelegerile sale, îşi 
obişnuia discipolii să-şi cultive sufletul şi să şi-l cunoască, 
analizându-i şi aprofundându-i virtuţile”… 

În revistă se făcea apel către amatorii de peşti exotici să 
se ajute unii pe alţii, să se cunoască şi să lupte pentru a-şi 
realiza pasiunile, iar dna Elena Irimescu oferea, în traducere, 
indicaţii referitoare la realizarea şi întrebuinţarea unui 
aquarium. 

Paginile de interior erau în întregime rezervate unor 
materiale referitoare la îngrijirea peştilor exotici, la accesoriile 
şi aparatele pentru aquarium, informaţii despre plante şi melci, 
despre igiena aquariilor. 

Numerele 2 şi 3 apărute cumulate la 28 aprilie 1940, în 6 
pagini, purtau titlul Aquarium şi Terrarium – partea a II-a avea 
ca redactor pe I. Fuhin, care aducea noţiuni suplimentare 
referitoare la studiul reptilelor şi punea la dispoziţia 
începătorilor a unor elemente de terraristică, dezvoltându-le 
gustul pentru terrariu şi aquaterrariul. 
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„Salamâzdră este tot una cu salamandra, dar se mai 
numeşte şi solomâzdră”, i se răspunde unui cititor interesat de 
specia batracienilor. Aceleaşi semnificaţii le au şi denumirile: 
sălămăzdră, sălămândră, salomândră… 

În afara rubricii „Întrebări şi răspunsuri” publicaţia 
cuprindea şi umor, ştiri interne şi externe, poezii („Prietenilor 
mei din aquarium” de Pyr), informaţii etc. De la rubrica „De 
ştiut” aflăm că „Decanul crescătorilor de peşti exotici la noi în 
ţară este dl dr. Iulius Kula din Cernăuţi, care pune la dispoziţia 
revistei informaţii şi fotografia unui pterophyllum Eimeke – 
adus în Europa în anul 1924 din America de Sud, din 
Amazoanele… 

Revista era plăcut şi interesant ilustrată cu clişee 
specifice activităţii şi vieţuitoarelor cărora le era destinată. 

Avea cititori şi colaboratori din Bucureşti şi Azuga, din 
Cernăuţi, Lugoj, Mediaş, dar şi din Italia, aflăm de la rubrica 
„Corespondenţe”. 

Redacţia şi administraţia pentru provincie era indicată la 
Regimentul 12 Călăraşi, Roman, iar pentru bucureşteni în str. 
Hajdeu nr. 29. 

* 
Biruinţa 
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Biruinţa, organ al Partidului Poporului. Secţia 
Dorohoi, scria la 10 februarie 1924: „Acum trei ani „Biruinţa”, 
atât de scumpă sătenilor şi meseriaşilor, a încetat a mai apare, 
fiind înlocuită apoi, ca organ politic al Partidului Poporului, 
prin foaia „Steaua Poporului”. Format 33x49 cm. 

Conducătorii acestui ziar părăsind pe dl General 
Averescu, „Steaua Poporului” încetează a fi organul local al 
Partidului Poporului, care, condus de iubitul său şef, dl General 
Averescu, începe lupta pentru salvarea ţării. 

„Biruinţa e ziarul acelor care nu şovăiesc la datorie şi 
care ştiu că TREBUE să biruiască. 

Fără violenţă şi fără ură, departe de intrigile urâte şi de 
polemicile zădarnice, ziarul nostru îşi va urma calea, liniştit dar 
hotărât, mândru de cuvântul ce-l duce prin popor”. 

Redacţia şi administraţia Dorohoi, str. Pieţei nr. 9. 
„Biruinţa” apărea lunar sub direcţia unui comitet. Girant 
responsabil: Mihai Vasiliu. Se tipărea la Institutul de arte 
grafice, editură şi librărie „Poporul”, Bd. Elisabeta, Bucureşti. 

În „Pe drumul cel drept”, I.C. Antonescu, fost subsecretar 
de stat, explica: „În judeţul Dorohoi câţiva membri au părăsit 
partidul nostru, nu pentru cine ştie ce consideraţiuni de 
principii, ci pentru nişte ticăloase interese personale, pentru 
legăturile ce aveau cu o Bancă la care este stăpân dl 
Argentoianu”… 

Gr. Trancu-Iaşi „Către dorohoieni” adăuga: „De câte ori 
se vorbeşte de ţara întreagă se spune: De la Dorohoi la Severin. 

…Sunteţi departe de centru, iubiţi prieteni, dar munca 
voastră e scumpă partidului nostru”. 

Făcând „O privire înapoi”, ziarul „Biruinţa”, prin pana lui 
Artur M. Holban, rememorează: „În primăvara anului 1920, 
după ce a încercat zădarnic să înăbuşe curentele anarhice 
izvorâte din frământările războiului, Partidul Naţional s-a retras 
şi Regele a adus la cârma ţării pe dl General Averescu. 

…Luând Ministerul de Interne, Generalul Averescu nu a 
şovăit. Căile ferate, poşta au fost militarizate, conducătorii 
mişcărilor şi agitatorii au fost deferiţi Curţilor marţiale, şi fără 
vărsare de sânge, fără violenţă, pericolul a fost îndepărtat… 
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Ocupându-se atunci de ţărănimea care pusese în Partidul 
Poporului toată încrederea şi speranţa ei, Guvernul desfiinţează 
obştile  şi, dispunând parcelarea terenurilor expropriate, aplică 
împroprietărirea individuală. 

…Dl General Văleanu lucrează din răsputeri la 
stabilitatea comunicaţiilor… 

…Dl Titulescu aşează finanţele statului pe baze solide… 
Dl ministru Trancu-Iaşi este însărcinat cu organizarea 

noului departament al muncii şi ocrotirilor sociale… 
…Dl Take Ionescu îndreaptă ţara spre marii aliaţi din 

război şi, încheind tratate de alianţă defensivă cu vecinii noştri, 
pune bazele  Micii Înţelegeri… 

Ziarul publica lista noului comitet judeţean al Partidului 
Poporului alcătuit în urma plecării din partid a grupului 
Argentoianu, după ziarul „Îndreptarea” din 26 ianuarie 1924: 

- preşedinte, maior Florescu; 
- vicepreşedinte, Artur M. Holban, proprietar; 
- secretar general, Mihai Vasiliu, cu un număr de 

membri. 
Cu numărul din 20 martie 1924 „Biruinţa” se tipăreşte la 

Tipografia „Gazeta Dorohoiului”, Dorohoi. 
Cu numărul 5/10 mai 1925 „Biruinţa” îşi îmbogăţeşte 

frontispiciul care devine mai explicit; organ al Partidului 
Poporului de sub preşedinţia dlui General Averescu, care va 

apăra interesele sătenilor, 
meseriaşilor şi tuturor 
nedreptăţiţilor. 

Cu vorbele: „Doi fraţi tari 
într-o credinţă curată, cinstită şi 
creştinească” ziarul face 
popularizarea calităţilor celor doi: 
 

* 
Generalul Averescu 

* 
Mihai Vasiliu, absolvent al şcolii de 
arte şi meserii din Iaşi; gospodar 
cinstit, face politică de 25 de ani, 
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întotdeauna cu cinste şi modestie. E sufletul partidului: în casa 
lui se perindă sute de oameni… 

…fără casă, pământ şi avere, Mihai Vasiliu a rămas 
sărac, dar e bogat în cinste!” 

„Dumitru Vasiliu, gospodarul de la Vârful Câmpului, 
care a făcut şcoală politică lui Moruzzi, om cu stare bună, iubit 
şi apreciat de întregul judeţ, consecvent şi cinstit în politică, în 
viitoarele alegeri va avea cuvântul hotărâtor”. 

În campania electorală şi a alegerilor de la 25 august 
1925 pentru Camera agricolă a judeţului, „Biruinţa” şi-a scos 
foi volante (24x33cm) iar lista cu 17 candidaţi a Generalului 
Averescu avea drept simbol „Steaua în şase colţuri”. 

La 1 iulie 1928 „Biruinţa” este organ independent al 
meseriaşilor dorohoieni, apare o dată pe lună, sub direcţia unui 
comitet, director şi proprietar Mihai Vasiliu, cu următorul 
slogan sub frontispiciu: „Nu totdeauna e bine să spunem ce 
avem pe inimă, dar trebuie să căutăm să nu avem nimic pe 
inimă din cele ce nu putem spune”. Din patru pagini, ziarul se 
limitează la două. 

Se publică articolele: „Moravurile noastre ale democraţiei 
de astăzi” de Mihai Vasiliu; „Din cultura poporului: Cum să ne 
creştem fetele?” de Em. C. Păsculescu Orlea; „Rolul presei”; 
„Femeile şi risipa banului” de Mărioara Ionescu; „Suntem în 
vremuri grele” de M. Vasiliu; „Cartelurile, trusturile şi 
pungăşiile”. 

Semnau versuri: Theodor Speranţia (Omul păcătos), 
Sposub Panfil (Biruinţa), Gh.V. (Preotul în crâşmă), C.P. 
(Desaga muritorilor), Gheorghe Dela-Ţară. 

În ziar se aflau multe informaţii, dar şi glume, anecdote, 
născociri… 

Erau şi atunci întrebări nevinovate puse ziarului 
(duminică – martie 1929): „Un meseriaş ne întreabă, cum se 
face că nu-i ajunge salariul de 4000 lei lunar, pe când 
funcţionarii corporaţiilor câştigă mai puţin şi îşi fac şi case? 
Din… economie, domnule meseriaş!!!... i se răspunde ritos. 

„Biruinţa” din martie 1930 (anul VI nr. 11-12), organul 
independent ale meseriaşilor dorohoieni, realizat la Tipografia 
„Şcoalelor” D. Segal Dorohoi publica articolele: „Scadenţa 
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politicii de astăzi”, „Dansul milioanelor”, „Ne trebuie un partid 
de cinste”. 

Mihai Vasiliu devenise preşedinte al Uniunii Generale a 
micilor industriaşi şi meseriaşi, patroni de toate breslele, filiala 
Dorohoi. 

Explicabil şi de ce „Biruinţa” de la organ politic a ajuns 
un ziar al breslelor… 

În afara tipografiilor enumerate, ziarul s-a mai tipărit şi la 
Tipografiile: „I.L. Bercovici şi fiul”, „Weisman - Dorohoi”, 
„Speranţa” N. Mateescu. 

* 
 

Breslaşul 
 

Breslaşul, organ independent al meseriaşilor 
dorohoieni, apare de două ori pe lună, sub direcţia unui comitet, 
începând din octombrie 1909, cu următoarele ziceri alăturate 
frontispiciului: „Prin muncă la belşug”; „Prin citire la lumină”, 
dar şi povaţa: „Nu e totdeauna bine să spunem tot ce avem pe 
inimă, dar trebuie să căutăm să nu avem nimic pe inimă din cele 
ce nu putem spune”. 

 

 
 

Redacţia şi administraţia: str. Jjiei nr. 25. 
Se tipărea la Bârlad – Tipografia „Modernă”, str. Ştefan 

cel Mare nr. 161; Format 33x48 cm. Din 5 iulie 1911 – la 
Tipografia „Progresul” din Iaşi, str. Ştefan cel Mare nr. 4. 

Girant responsabil: M. Vasiliu. 
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Ziarul cu nr. 4 din 16 decembrie 1909 începea cu 
anunţul:… „Marţi 8 decembrie, ora 6 seara, un odios atentat s-a 
comis contra Primului ministru dl I.I.C. Brătianu. Un individ, 
Gh. Stoenescu, lucrător la C.F.R., a descărcat trei gloanţe de 
revolver asupra dlui Brătianu, pe când Dsa se întorcea de la 
Senat. Din fericire Dsa va fi pe deplin restabilit”. 

În legătură cu fapta citată se menţiona: „…starea 
atentatorului Stoenescu inspiră serioase îngrijiri. În urma 
încercării de sinucidere, aruncându-se pe fereastra latrinei de la 
Palatul Justiţiei, de la înălţimea de 9 m, se crede că a suferit 
grave leziuni”… 

Echidistant, într-un alt articol „Facem politică?” ziarul 
dezvăluie un fapt de viaţă: 

„…Mai multe persoane din localitate, şi în primul rând 
puternicii zilei, ne acuză că prin coloanele ziarului nostru, noi 
nu căutăm a apăra atât interesele meseriaşilor, cât a slăvi pe 
oarecare persoane politice, bineînţeles în opoziţie cu Dlor. 

Aceasta şi-au luat-o dlor din faptul că în două numere de 
ziar am arătat că Prinţul D.P. Moruzi s-a interesat de soarta 
meşteşugarilor, pentru care îi aduceam viile noastre mulţumiri. 

De aici au dedus dlor că am fi puşi la cale să ridicăm în 
slavă persoana Prinţului Moruzi, fiind răsplătiţi pentru aceasta. 

De datoria noastră e să arătăm că noi nu facem politică, 
spre a ridica în slavă persoane sus puse, noi am mulţumit numai 
Prinţului Moruzi şi am căutat a-l arăta meseriaşilor aşa cum 
este: nobil, dezinteresat şi iubitorul clasei de jos. Şi am făcut 
aceasta numai pentru că Dsa a fost singurul de aici, care s-a 
interesat de soarta noastră şi a plecat urechea la tânguirile 
noastre jalnice. 

Ceilalţi? Ne-au ameninţat, batjocorit sau râs, nedând nici 
o importanţă „beţivilor”. 

Şi dacă în locul prinţului Moruzi ar fi venit vreun fruntaş 
liberal sau conservator şi ar fi căutat să ne dea sfaturi şi 
încurajări pentru un viitor mai bun, am fi avut aceleaşi cuvinte 
de laudă, căci n-am fi văzut în ei politicieni, ci oameni de bine, 
oameni ce ştiu a simţi durerile altora. 

Nu s-au găsit însă asemenea oameni”… 
Acum şi reversul, încrustat în aldine, la: „Portrete”: 
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„A ocupat şi s-a ocupat de multe în oraş şi în judeţul 
nostru. Când l-am cunoscut întâi era meseriaş ca şi noi toţi. Dar 
dorul de a trăi fără să muncească l-a făcut să se lase de meserie 
şi să bată scările celor mai mari, pentru a-i da o slujbă. 

Şi de… să se scape de el, i-au dat. L-au pus mai mare 
peste cei ce aprind felinarele. Păcatul însă urmăreşte pe oameni, 
şi într-o bună dimineaţă, oarecare denunţuri făcute de un amic 
al dsale, au făcut să se constate multe. Şi… iată-l trimis la 
plimbare. 

Iar meseriaş, iar luptător înfocat. 
S-a mai găsit un oscior bugetar peste câteva luni şi pentru 

el. L-au pus intendent la azilul săracilor. Cam nepotrivit post 
dar, de… face! 

Semne particulare ale personajului: de râde, un ochi îi 
plânge. Pe când era meseriaş, visa înfiinţarea „unui grup al 
meseriaşilor”, cum zicea el. Acum… 

Semnătura: Lucifer. 
După aceste două articole, potrivite şi cu situaţia noastră 

de astăzi, când parlamentarii şi revoluţionarii ne dau spectacole 
destule, iată şi titlul altor materiale din „Breslaşul”: „Din 
durerile noastre” de M. Vasiliu; „Prin luptă la izbândă” de 
Gh.D. Ferman; „Casa de ajutor a Corporaţiei meseriaşilor” de 
dr. Dinder; „Tot săracul plăteşte scump” de Kârjă; „Suferinţele 
Moldovenilor” etc. 

Se publicau şi versuri: „Dorobanţul” de Stephanovici; 
„Dorul breslaşului” de  Ioan Popovici, sculptor – polietor; 
„Luxul” de N.V. Ostafi, cântăreţ. 

„Foiţa” ziarului „Breslaşul” publica un serial: „Educaţie 
religioasă”, iar la rubrica „Juridice” articolul „Legea repausului 
duminical”. 

Mai avea: informaţii, bibliografie, reclame şi inserţii. 
Nu a apărut de două ori pe lună cum şi-a propus, ci atunci 

când… a putut; numărul 5 din „Breslaşul” a fost tipărit la 5 
martie 1911, numărul 6 la 10 iulie 1911, numărul 7 la 30 
octombrie 1911, iar numărul 8 la 15 februarie 1912. 

 
* 
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Buciumul 
 

Buciumul din Dorohoi „i se comunică că sătenii Andrei 
Golgoş, Filip Timofte şi Ileana Grimnicesa din satul Prilipca, 
comuna Văculeşti, ar fi fost de curând maltrataţi de către un 
ajutor de primar d'acolo. Aviz domnului procuror”. 

Cele de mai sus erau scrise în ziarul „Românul”, 
Bucureşti, din 13 septembrie 1883. 

 
* 
 

Buletinul Bibliotecei „Zorile” din satul Vlăsineşti, 
judeţul Dorohoi 

 
Buletinul Bibliotecei „Zorile” din satul Vlăsineşti, 

judeţul Dorohoi, apare la 1 iulie 1929, la Tipografia 
„Şcoalelor” D. Segal – Dorohoi, sub conducerea unui comitet 
format din C. Diaconescu, Maria Diaconescu, Gh. Ficiuc, 
Hareta Ficiuc, Gh. Marcovici (Format 15x24 cm). 

 
Necesitatea unei biblioteci, 

spunea comitetul în introducerea 
Buletinului, pleacă de la faptul că 
„O şcoală primară fără bibliotecă 
este ca o casă în timpul iernii fără 
sobă. Biblioteca trebuie să-i dea la 
îndemână copilului cărţi de citit, 
istorioare, poveşti, cărţi de ştiinţă 
realizate în graiul poporului, iar 
omului matur poveştile lui Ion 
Creangă, ale lui Anton Pan şi  
Al. Odobescu”. 

Prezenţa bibliotecii decurgea 
şi din aceea că „după ce iese din şcoală, copilul, lipsindu-i 
cărţile şi neavând la îndemână cine să-i dea cărţile gratis, el nu 
va cheltui bani pe cărţi, căci cartea este scumpă şi apoi dacă nu 
are deprinderea de mic a o cumpăra, când creşte mai mare o dă 
uitării cu desăvârşire”… 
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Buletinul explica: „Cum s-a format biblioteca, condiţiile 
în care a funcţionat, ce mai trebuia făcut pentru bunul mers al 
ei, cărţile primite, numărul cititorilor înregistraţi, Statutul 
bibliotecii „Zorile” din satul Vlăsineşti. 

Primul mandat în sumă de cinci mii lei a fost trimis de 
părintele econom D. Furtună, directorul Seminarului din 
Dorohoi, dar şi rugămintea ca directorul şcolii să trimită un 
delegat să ia în primire tablourile şi cărţile care au fost pregătite 
pentru biblioteca şcolii. 

Ulterior au mai dăruit cărţi învăţătorii, Căminul cultural 
din Ungureni, Societatea Culturală „Învierea” din satul 
Vlăsineşti, scriitorul Orest Horia Paşcanu din Cernăuţi. 

Deosebit de cărţi, biblioteca împrumuta cititorilor 
revistele: Duminica Poporului, Fântâna Darurilor, Vestitorul 
satelor la care era abonată ori le primea gratuit (Vestitorul 
satelor). 

* 
 

Buletinul Căminului cultural „Ungureni”, comuna 
Ungureni – Jud. Botoşani 

 
Buletinul Căminului cultural „Ungureni”, comuna 

Ungureni – Jud. Botoşani,Foaie pentru propagandă culturală 
scoasă sub auspiciile seminarului teologic „Pimen Mitropolitul” 
din Dorohoi, Fundaţia culturală „Principile Carol” apărea în 
ianuarie-iunie 1927, iar cu numărul 2 în iulie-decembrie 1927, 
Tipografia „I.L. Bercovici şi fiu” – Dorohoi şi se distribuia 
gratuit (format 16x24 cm). 

De pe coperta interioară a Buletinului cu numărul 2 
rezultă că „Sfatul căminului cultural Ungureni s-a constituit 
pentru anul 1928 în următoarea componenţă: econom  
D. Furtună, directorul seminarului ca preşedinte de onoare; 
prof. Eugen D. Nicolau, preşedinte, Vasile Casapu, 
vicepreşedinte, dr. Aurel Bucovici şi Ioan Ionescu, cenzori; 
Alex Moisiu, secretar, Ioan Alexa, casier şi bibliotecar şi Const. 
Axinte, membru, operator la Cinematograful căminului. 

Cercul învăţătoresc care se manifesta în mod activ era 
format din doamnele: 
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Ana Nicolau şi Aglaia 
Moisiu de la şcoala Sapoveni, dra 
Natalia Arnăutu de la şcoala 
Ungureni-Ciulei şi dnii Petre 
Moroşanu de la Epureni, Ştefan 
Dumitriu de la Durneşti şi Eugen 
Lăscărescu de la Plopenii-Mari. 

Căminul primea ajutorul 
moral al domnilor Vasile Arnăutu, 
Mihai Constantinescu, părintelui 
Gheruvarski din Borzeşti, elevilor 
Văcineanu Vasile, Ştefan Gh. 
Const. şi Latu C. şi al 
domnişoarelor Ionescu, studente. 

Prof. Eugen D. Nicolau în 
„Un cuvânt” i se „părea că la un seminar teologic catedra de 
filozofie trebuie completată, nu fără îndestule motive, la un 
cămin cultural. 

După cum şcoala primară de aplicaţie este completarea 
cursului de pedagogie de la Seminarul teologic „Pimen 
Mitropolitul” din Dorohoi, tot aşa este şi Căminul cultural 
„Ungureni” pentru cursul de sociologie. 

Noul program de activitate ce va fi fixat tinde să 
lărgească propaganda culturală şi în comunele învecinate; 
scopul ne este să organizăm un centru cultural „Ungureni”. 

Alexandru Moisiu, învăţător şi secretarul căminului 
cultural semna nota „O veste mai bună” în care susţinea că, cu 
răbdare şi stăruinţă, căminul cultural a câştigat întreg satul – 
sala de spectacole a instituţiei, deşi spaţioasă, a devenit 
insuficientă. 

Dintr-un articol fără semnătură, despre activitatea 
căminului şi a bibliotecii aflăm câte volume are biblioteca pe 
zone de interes, câte exemplare şi de cine au fost donate şi că se 
primesc cu regularitate următoarele publicaţii: Făt-Frumos, 
Albina, Câmpul, Neamul românesc, Pentru popor, Zorile, 
Lumea, Gândirea, Duminica poporului, Politica, Vestitorul 
satelor,Lumina satelor, Cultura poporului, Foaia tinerimei, 
Solia Moldovei, Floarea soarelui şi Catedra. 
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Sub titlul „Cinematograful” erau detaliate spectacolele 
cinematografice, şezătorile şi serbările planificate, conferinţele 
şi piesele de teatru care urmau să fie organizate şi se menţiona: 
„la toate serbările, conferinţele şi şezătorile intrarea este 
gratuită”. 

Fiecare membru al Căminului plătea o cotizaţie anuală de 
25 lei, constituindu-se fondul de cheltuieli al unităţii. 

Buletinul făcea popularizarea revistei de folclor „Tudor 
Pamfile” care îşi avea redacţia la Seminarul din Dorohoi, dar şi 
cărţii „Căminul cultural” scrisă de Gh.D Mugur, Nichifor 
Crainic şi dr. Voiculescu care costă 15 lei. 

Buletinul cultural nr. 4, anul III de activitate, pentru 
perioada 1 octombrie 1928 – 1 aprilie 1929 era structurat pe 
aceleaşi coordonate şi se preciza că la 13 februarie 1927 s-a 
înfiinţat Căminul cultural Ungureni, afiliat Fundaţiei culturale 
„Regele Mihai I” din Bucureşti. 

În localitate mai funcţiona un muzeu agricol care poseda, 
pentru început, „129 planşe, precum şi câteva specialităţi de 
porumb şi o bibliotecă agricolă cu 396 volume, 134 numere din 
diverse reviste agricole şi 93 exemplare pentru împărţit gratuit 
sătenilor”. 

Mai exista o staţiune de selecţionare care dispunea de o 
vânturătoare şi un trior, necesare selecţionării seminţelor. 

Era organizat de Ministerul agriculturii un curs popular 
de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale ale agricultorilor, iar 
Seminarul teologic din Dorohoi realiza monografia satului şi a 
familiei, o lucrare despre psihologia elevului şi profilul 
psihologic al elevilor de la şcoala primară de aplicaţie a 
Seminarului, existând la Căminul cultural 250 de asemenea 
lucrări. 

* 
 

Buletinul comunei Dorohoiu 
 

Buletinul comunei Dorohoiu, publicaţie oficială, apare 
la 23 iulie 1936, redacţia şi administraţia – Primăria Dorohoi, 
serviciul administrativ, apare de două ori pe lună. Se tipărea la 
Atelierele tipografice „Şcoalelor” Dorohoi. 
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Biserica Sf. Nicolae din Dorohoi 

 
Format 23x30 cm, de regulă în 8 pagini. 
Publica: procesele verbale ale şedinţelor consiliului 

comunei urbane Dorohoi, copii ale rapoartelor primăriei către 
Ministerul de interne, ordonanţe ale primarului (stabilirea 
preţului apei gazoase la Dorohoi, gramajul şi preţul pâinii, al 
cărnii şi peştelui); publicaţiuni ale primăriei (licitaţii, închirieri); 
Regulamentul comunei pentru fixarea, constatarea, perceperea 
şi urmărirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi ale altor 
venituri ale primăriei; regulamentul pentru circulaţie pe străzile 
şi trotuarele oraşului, întreţinerea şi curăţenia străzilor, 
trotuarelor şi pieţelor, a curţilor particulare; regulamentul 
fabricării şi vânzării pâinii; pentru furnizarea curentului electric; 
referitor la construcţii şi alinieri etc. 

Primar al Dorohoiului era Haralambie Berijan iar secretar 
al primăriei - Constantin Bossie. 

* 
 

Buletinul oficial al judeţului Dorohoiu 
 

Buletinul oficial al judeţului Dorohoiu cu nr. 9 apărea la 
15 aprilie 1931, în al VIII-lea an de activitate. Redacţia şi 
administraţia: Secretariatul general al judeţului Dorohoi. 

Apărea la 1 şi 15 a fiecărei luni. 
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Format 23x31 cm, în 9-10 pagini. 
Cuprindea: procese verbale ale sesiunilor consiliului 

judeţean, ordonanţe ale prefectului, procese verbale ale 
consiliului comunei urbane Dorohoi, publicaţiuni, circulare, 
deciziuni ale prefectului, ale Delegaţiei Consiliului judeţean 
Dorohoi, înştiinţări ale unor instituţii. 
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Instituţia prefectului era fluctuantă în 1931; la 9 aprilie 
prefect era Ioan Constantinescu, la 15 mai – dr. C. Enăchescu, 
la 22 mai Eduard de Burbure. 

 
Chemarea 

 

 
 

Chemarea organ al Partidului Naţional-Liberal din 
Dorohoi apare la 7 septembrie 1930 sub conducerea unui 
comitet; redacţia şi administraţia str. Gh. Gh. Mârzescu; 
director R. Bălănescu; se imprima la Tipografia „I.L. Bercovici 
şi fiu”; format 22x45 cm. 

Ziarul are în prim-plan un cuvânt al lui Gh.I. Brătianu: 
„Bunicul meu Ion C. Brăteanu, în fruntea Partidului Naţional 
Liberal, a adus în ţară pe  Carol I gloriosul întemeietor al 
regatului şi al dinastiei. 

Tatăl meu, I.C. Brătianu, a fost 
sfetnicul strălucit şi credincios al 
marelui Rege Ferdinand I, întregitor de 
neam. 

* 
Gheorghe I. Brătianu 

* 
Astăzi, veniţi cu toţii să 

continuăm tradiţia glorioasă a 
partidului naţional-liberal, să fim ca 
întotdeauna – cel mai statornic apărător 
al Coroanei şi al dinastiei”… 

Despre Gh. I. Brătianu, în „Neamul Românesc” din 20 
iunie 1930, N. Iorga scria, şi Chemarea reproducea: „În partidul 
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liberal, al disciplinei cu ochii închişi, cu gura cusută şi cu 
mâinile legate, s-a produs o revoluţie. 

Mustrat de unchiul şi şeful său, ameninţat, chemat 
imperativ la umilitoare retractări, ca un copil pe care-l baţi cu 
capul între picioare, izgonit, dl Gh. Brătianu a reacţionat cu 
sentimentul de mândrie al unui om tânăr, al unui om de înaltă 
cultură şi de un deosebit talent, cu conştiinţa de sine a fiului lui 
Ion Brătianu şi al colaboratorului neamului domnesc al 
Moruzeştilor. 

Mâini, izgonitul va fi şeful Partidului Liberal. 
Cine, ca mine, l-a văzut crescând şi i-a întins întotdeauna 

o mână sufleteşte părintească nu poate să nu se bucure din 
inimă pentru această înălţare a unui om de merit. 

A avea astfel de adversari în faţă – în locul apucaţilor, a 
grosolanilor şi a mincinoşilor, e un avantaj pentru partidul 
nostru care-şi are la bază alte principii şi reprezintă alte tradiţii”. 

Care politician, astăzi, în anul 2004, poate face asemenea 
declaraţii mass-mediei şi adversarilor săi politici? 

Se ştie, ostili faţă de Carol al II-lea şi purtărilor sale, 
Partidul Naţional Liberal nu numai că s-a ridicat împotriva 
Suveranului, dar în frunte cu Vintilă Brătianu şi I.Gh. Duca, au 
exclus din partid pe Gh. Brătianu, fiul lui I.C. Brătianu, pe 
motiv că a îndrăznit să ia cel dintâi contact cu regele ţării. 

Definindu-şi rostul, „Chemarea”, „din dorinţa sinceră de 
purificare şi însănătoşire a funcţiei publice” declara că stă „sub 
culorile steagului ridicat de Gheorghe Brătianu al cărui crez îl 
îmbrăţişa şi ai cărui soldaţi credincioşi, înţelegem să fim”. 

„Dl Gh. Brătianu este profesor la Universitatea din Iaşi, 
demnitate pe care a obţinut-o nu prin numele său moştenit, cum 
afirmă unii, ci prin calităţi şi muncă personală, cum reiese din 
lucrările publicate, fie în româneşte, fie în limbi străine”… 
spunea Cezar Şerbu. Şi continua în acelaşi număr de ziar: „De o 
corectitudine exemplară în viaţa publică, de o naturaleţe 
impresionantă şi de un înalt curaj moral în actele sale, de o 
delicateţe şi o modestie aproape excesive în raporturile cu 
oamenii, lucru neobişnuit mai ales în lumea politică”… 

Într-o altă notă intitulată „Să se ştie”, ziarul declara 
direct: „suntem organ de propagandă în slujba Partidului 
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Naţional-Liberal, căruia i-am închinat tot gândul şi toate 
puterile noastre de muncă”. 

În acest sens argumentau şi articolele semnate de Ioan 
Capră („Şi lămurirea noastră”…), Vasile Cornescu („Drumul 
cel bun”), preot C. Bantaş („O desminţire”), Paul Verona 
(„Acţiunea lui Gh. Brătianu”). 

În pagina a patra, sub titlul „Acţiunea noastră în judeţ – 
într-un entuziasm de nedescris majoritatea Partidului Naţional-
Liberal se alătură mişcării noastre”, se publica şi procesul-
verbal de constituire a comitetului de împăcare a celor două 
concepţii din partid şi se punea capăt sciziunii creată. În acest 
sens, la Dorohoi, comitetul creat avea în frunte pe Romulus 
Bălănescu, preşedintele organizaţiei locale a partidului, I. Capră 
şi Paul Verona, vice-preşedinţi, Octav Grigorescu – secretar, iar 
C. Larvonschi – casier. 

La un secol de la naşterea sa, acad. Al. Zub, referindu-se 
la calitatea de istoric a profesorului Gh. I. Brătianu îl socoteşte a 
fi „după A. D. Xenopol şi N. Iorga, istoricul care s-a bucurat de 
cel mai înalt prestigiu în lumea profesioniştilor de oriunde”. 

Al. Zub ni-l prezintă cu următoarele cuvinte pe Gheorghe 
I. Brătianu: „Descendent din marea familie care a jucat un rol 
însemnat în crearea României moderne, el s-a născut la 3 
februarie 1898 ca fiu al lui Ion I.C. Brătianu şi al principesei 
Maria Moruzi – Cuza, alături de care şi-a trăit copilăria şi 
adolescenţa la Ruginoasa, apoi la Iaşi, în casa ce aparţinuse 
cândva familiei Pogor şi care astăzi adăposteşte Muzeul 
literaturii. Tot aici, în metropola de pe Bahlui, şi-a făcut ca 
particular studiile medii, luând bacalaureatul la Liceul Naţional 
în vara lui 1916, puţin înainte de intrarea României în războiul 
întregirii de stat… 

…Marele război, cum i s-a spus primei conflagraţii 
mondiale, l-au făcut pe tânărul Brătianu să se înroleze voluntar 
şi să ia parte, ca sublocotenent, la luptele de pe valea Trotuşului. 
Rănit, avea să participe apoi la operaţiile din zona Bucovinei 
până la o nouă rănire”… 

 
* 
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Chemarea nouă 
 

 
 

Chemarea nouă este continuarea ziarului „Chemarea”, 
organ al Partidului Naţional Liberal din Dorohoi; director – 
acelaşi R. Bălănescu, îşi desfăşoară activitatea începând cu 
numărul 4 din 2 noiembrie 1930. 

Publica în prima pagină „Marea manifestare politică de la 
14 octombrie” organizată cu ocazia desfăşurării adunării la care 
au luat parte congresiştii partidului şi peste 5000 de săteni din 
toate colţurile judeţului Dorohoi. 

La propunerea lui Romulus Bălănescu preşedinte al 
adunării a fost ovaţionat cu urale Gh. I. Brătianu, şeful 
Partidului Naţional-Liberal. 

Au cuvântat Ioan Capră, Paul Verona, C. Şerbu,  
C. Bantaş, Romulus Bălănescu. 

Ca foaie politică şi de informare generală ziarul, în afară 
de problemele politicii generale de partid, conţinea şi rubricile: 
„Ştiri politice”, „Fapte şi ştiri”, „Informaţiuni”, „Ultima oră”, 
„Cronica politică”, „Ştiri din judeţe”, „Buletin politic”, „Răvaşe 
între săteni”, „Câte una”, „Prin satele noastre”, „Culturale”, dar 
şi articole cu greutate: „Conflicte între generaţii”, „Camătă şi 
cămătari”, „Ţara care se înnoieşte”, „Ziua cea mare”, „La 
răscruce”, „Guvernul de ieri şi de azi”, „La aşa cap aşa căciulă”, 
„Funcţionarii, pensionarii şi marile impozite” ş.a. 

Se realizau portretele unor fruntaşi din domeniul politic, 
profesional şi gospodăresc, publicându-li-se şi fotografiile. 
Astfel, era prezentat Constantin Toma de la Iaşi, un auxiliar al 
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domnului Gh. Brătianu; Alexandru Lipşa, născut în satul Cuza 
Vodă din judeţul Vaslui, avocat, apărătorul acuzaţilor de la 
Darabani; Ion I. Petrescu originar din Avrămeni, absolvent al 
Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, învăţător la Şendriceni 
şi institutor la Dorohoi, dar legat permanent de catedra de la 
Avrămeni; Octav Grigorescu, licenţiat al Facultăţii juridice din 
Iaşi, avocat la Dorohoi, secretarul general al Partidului 
Naţional-Liberal în localitate; Nicu Holban, ridicat din mijlocul 
sătenilor de pe proprietatea sa din Chiţcăuţii comunei Mileanca, 
ajuns deputat în Sfatul Ţării; Ion Capră, avocat şi fost prefect, 
vicepreşedintele organizaţiei locale a Partidului Naţional-
Liberal; Romulus Bălănescu, licenţiat în drept al Facultăţii 
juridice din Bucureşti, a luat parte activă la războiul din 1913 şi 
la cel din 1916-1918, fost primar şi deputat de Dorohoi, 
reorganizatorul Partidului Naţional-Liberal şi preşedintele 
acestuia în localitate; Ion T. Atanasiu, diplomat al Institutului 
 

  
Romulus Bălănescu Ioan Atanasiu 

 
Normal Pedagogic din Iaşi, intră în învăţământ în anul 1883, 
fondează la Hănţeşti Banca populară „Prevederea” – cu filiale 
în comunele Adâncata, Zvoriştea, Vârful Câmpului, Zamostea 
şi Grămeşti -, înfăptuieşte „Obştea de arendare de la Vârful 
Câmpului, construieşte localul şcolii din Hănţeşti, înfiinţează pe 
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lângă şcolile primare din Hănţeşti şi Zvoriştea câte o staţiune 
meteorologică, funcţionează rând pe rând ca director al şcolii 
pregătitoare din Săveni, al şcolii de ucenici din Dorohoi şi al 
şcolii de adulţi de pe lângă regimentul 29 infanterie, înfiinţează 
societatea cooperatistă „Solidaritatea”, este preşedinte în două 
rânduri al Asociaţiei corpului didactic, membru al Ateneului 
român din Dorohoi, posedă numeroase scrieri: Monografia 
şcolii şi a comunei Hănţeşti, Memorii, „Din sacul cu suferinţi” 
etc., ocupă importante demnităţi şcolare – revizor şcolar, 
delegat pedagogic şi inspector şcolar -, a fost în două rânduri 
parlamentar, deputat şi senator, a fost şi preşedintele Societăţii 
pensionarilor. 

Semnau în „Chemarea nouă” de la Dorohoi: Romulus 
Bălănescu, Simion Mehedinţi, Stelian Scriban, Cezar Şerbu, 
I.P. Angelescu, Horia Furtună, I. Valjean, Al. Isăcescu, 
I.T. Atanasiu, I.I. Petrescu, Nicu Holban, Ion Vreme, Ioan 
Capră, dar şi oameni politici din Capitală şi din alte oraşe ale 
României. 

Cu tentă politică sau literară, ori spre deliciul lecturii 
cititorilor, foaia reproducea la 21 ianuarie 1932 din „Tribuna 
învăţătorilor” Buzău parodia „Pe o stradă largă”, după 
cunoscuta „Pe o stâncă neagră”: 

„Pe o stradă largă de la Bucureşti, 
Unde Iorga are case boiereşti, 
Plânge şi suspină într-o zi la poartă 
O învăţătoare, de foame mai moartă, 
Căci drumul de-acasă l-a făcut pe jos 
- Zeci de kilometri – pe un timp ploios. 
Orologiul sună ziua jumătate, 
La poarta lui Iorga, oare cine bate? 
- Eu sunt dom'le Iorga, o fată cinstită, 
Eu şi de la ţară am venit lihnită 
Soarta noastră este crudă astă dată  
Şi nu vreau a-mi pierde cinstea mea de fată! 
Dar deschideţi poarta, „câinii” mă-nconjoară, 
Vântul suflă rece, daţi-mi ajutor!”… 
-„Ce spui tu străino?! Gândul mi-i departe, 
Tocmai la Sorbona! Ş'acum scriu o carte…! 
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Cum crezi tu adică? D-aici din palate, 
Mai pot ţine seama de voi, de la sate? 
Ministerul şcoalei şi „preşedinţia”, 
Radio, Sorbona şi Academia… 
Sute de banchete, universitate… 
Liga şi partidul… mai am timp de toate? 
Nu-mi tulbura scrisul… du-te unde-i vrea  
Sau… vezi „lacrimoarul”?! Plângi cât îi putea… 
Şi la urma-urmei, ce ai să-mi spui mie? 
Ia condei, cerneală, scrie pe-o hârtie… 
Trimite-o lui Culea ş'aşteaptă răspuns… 
Ţi se pare poate c'asta nu-i de-ajuns? 
Hai, pleacă la şcoală şi de foame mori 
Şi-ţi va fi mormântu 'npodobit cu flori!”… 
…Fata se întoarse şi tăcând din gură 
Depune o hârtie la registratură… 
Culea o primeşte, scrie „La Dosar” 
Şi căscând alene o'ncuie 'n sertar. 
Pân' se fac o mie, să le 'npacheteze, 
Să le dea lui Iorga, să le semneze… 
Iar savantu-ndată sună la portar 
Ca să zăvorască poarta cu un par. 
Şi să nu mai lase ca să intre lume 
Căci el, chiar acuma, scrie cinci volume”. 
 
„Chemarea nouă” de la 10 decembrie 1931 publica: 

„Sărbătoarea Maestrului George Enescu”, din care redăm: 
„Cu împlinirea a 50 de ani, marele nostru geniu muzical a 

fost sărbătorit cu toată slava cuvenită… 
Spre mândria noastră, marele maestru e un fiu al ţinutului 

nostru… 
În seara zilei de 12 noiembrie piaţa primăriei era o mare 

de capete. Venirea maestrului este întâmpinată de sunetul 
muzicii militare şi nesfârşitele urale ale mulţimii. Pe toate 
scările primăriei, elevele liceului de fete şi ale şcolii 
profesionale, în mândrul port naţional, îl întâmpină cu urale şi 
cu flori. În sala de recepţie toată intelectualitatea Dorohoiului îi 
face o impresionantă primire, la care se adaugă şi corul 
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comunal. Din partea comunei vorbeşte dl V. Dimitriu, 
preşedintele comisiei interimare predându-i Diploma de onoare 
a oraşului Dorohoi. Din partea judeţului dl. prefect Eduard de 
Burbure arată cu multă pietate amintiri din copilăria 
sărbătoritului, de când au început să pâlpâie primele licăriri ale 
geniului său muzical. 

 

 
George Enescu (1881-1955) 

 
Impresionantă a fost cuvântarea domnului C.N. Iancu, 

directorul Şcolii normale de învăţători din Şendriceni, care arată 
că sărbătoritul e un uns al Divinităţii, ca să sintetizeze în 
sublima sa artă tot geniul doinei şi al zbuciumului sufletesc de 
secole al poporului românesc… 

…Ca un modest omagiu prezintă sărbătoritului o pictură 
cu un colţ de natură, în care a fost un vechi conac boieresc, iar 
astăzi este un atelier, în care se făuresc sufletele fiilor de plugari 
spre a deveni luminătorii poporului, din ale cărui comori 
spirituale s-a inspirat arta marelui maestru. 
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…După propunerea dlui C.N. Iancu, a doua zi, la orele 11 
dimineaţa, marele maestru a concertat gratuit pentru tineret, 
fiind îndelung ovaţionat”. 

* 
 

„În lumea muzicii – spunea Enescu – eu sunt cinci  
într-unul: compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor. Cel 
mai mult preţuiesc darul de a compune muzica şi nici un 
muritor nu poate poseda o fericire mai mare”… 

În această mărturisire a bucuriei de a crea, se defineşte 
întreg artistul Enescu, care şi-a pus o viaţă de muncă şi strădanii 
în slujba muzicii pentru a dărui şi altora bucuriile nespuse ale 
acestei arte. Compozitor, violonist şi dirijor de frunte, mare 
pianist şi pedagog, Enescu a fost poate cel mai cuprinzător 
înzestrat şi cel mai multilateral muzician contemporan. Din 
multipla sa activitate, în care s-a afirmat cu egală strălucire, 
opera componistică reprezintă latura esenţială şi desigur, cea 
mai trainică a complexei sale personalităţi artistice. Dar şi 
interpretul a fost mare printre cei mari, fiindcă în cântul său a 
străbătut totdeauna sufletul creator al artistului, care a fermecat 
generaţiile de ascultători, ducându-le spre tărâmurile luminate 
ale artei”… 

(Din George Enescu „Viaţa în imagini” de Andrei Tudor, 
Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., 1961) 

 
Ducându-se la ascendenţa lui Enescu, Andrei Tudor 

reţine: „Străbunicul Enea Galin era cântăreţ de strană vestit 
pentru vocea sa; bunicul Gheorghe Enescu a fost şi el preot „cu 
o voce vestită în toată împrejurimea”; tatăl său Costache 
Enescu, deşi era şi el înzestrat cu darul cântecului, a rupt însă cu 
tradiţia familiei şi n-a mai îmbrăţişat cariera preoţiei, ci a 
devenit întâi învăţător, apoi luând în arendă o moşie, 
agricultor”. 

„În nordul Moldovei acolo unde şesurile nesfârşite ale 
Siretului se îngână cu colinele molcome care vestesc Carpaţii, 
pe „acele plaiuri moldovene cu lanurile de orz şi porumb, cu 
petecele de păduri bătrâne la orizont şi cu vechile sate pierdute 
între sălcii şi mesteceni” – aşa cum cu nostalgică dragoste îşi 
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zugrăvea Enescu ţinuturile natale, într-un interviu din 1936 – se 
află satul Liveni-Vârnav şi Cracalia. 

Şi, descriind interlocutorului său – un străin – case şi 
locurile natale, Enescu încheia:”Mai ales nu încercaţi să aflaţi 
toate acestea într-un atlas. Cel mult veţi găsi – între Siret şi Prut 
- doi afluenţi ai Dunării, oraşele Iaşi şi Dorohoi; Liveni-Vârnav 
şi Cracalia aparţin însă amintirilor mele”. 

 

 
Virtuosul 

 

 
Casa în care s-a născut George Enescu 
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Şi iată şi din George Balan (Editura Tineretului, 1962) 
„Răsăritul de soare” a „Copilăriei” tot din „George Enescu”: 
„Dacă o apuci pe drumul ce duce spre târgul Darabanilor, dai la 
un moment dat de o potecă ce o ia spre miazăzi. Ea te conduce 
spre o aşezare alcătuită din câteva zeci de case ţărăneşti. Este 
satul Liveni-Vârnav. 

 

 
Pe plaiuri natale 

 
Casa pe care o căutăm este oarecum detaşată de sat. 

Ajungi la ea coborând. Intrarea îi este străjuită de trei nuci 
bătrâni. În fund, o grădină. Pretutindeni salcâmi, care te 
întâmpină cu mireasma lor suavă. Casa bătrânească, modestă, 
de om cu posibilităţi mijlocii. În faţa ei, tradiţionalul cerdac 
făcut din scânduri şi unit prin stâlpi cu streşina”… 

Mai târziu, pe la cinci ani, după ce avusese o vioară 
adevărată şi-şi demonstrase potenţele, tatăl său, Costache 
Enescu, intuind „că în fiul său puteau să zacă ascunse însuşiri 
excepţionale”, îi căută un profesor şi „recurse la serviciile unui 
lăutar foarte cunoscut prin părţile locului, Niculae Chioru. Dar, 
după câteva lecţii, acesta constată că nu mai are ce  să-l înveţe 
pe copil: îi „furase” tot meşteşugul”… 

Viaţa lui George Enescu a fost brăzdată şi ea de toate 
neprevăzutele, dar ea a fost mereu legată de Dorohoi, de 
meleagurile natale. Înainte de a pleca la Paris, pentru totdeauna, 
după încheierea războiului, ultima vizită a făcut-o pe tărâmurile 
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Aici a locuit vestitul lăutar Niculae Chioru 

 
copilăriei, la Tescani, la Liveni şi la Dorohoi – unde a fost 
primit cu urale. În drumul spre prefectură s-a oprit şi la 
furnizorul său de peniţe, cumpărându-i-le pe toate care erau în 
depozit. A poposit apoi la Mihăileni, la mormântul mamei sale 
căreia i-a şoptit: „De aici plec odihnit, din seva pământului meu 
şi numai asta-mi dă curaj să mă pot dezlipi de ţară pentru un 
timp mai lung”. Dezlipirea, după cum am spus, a fost pentru 
totdeauna, definitivă. 

„O, Moldovă, draga mea 
Cine pleacă şi te lasă, 
E pătruns de jale grea”. 

Au fost versurile pe care le-a rostit pe puntea vasului 
care-l ducea, mai întâi, la New York. 

La 14 iulie 1954 Enescu are o comoţie cerebrală. Rămâne 
parţial paralizat. Din ţară îi sosesc ultimii bani: 74.000 lei 
depuşi la C.E.C., drepturi de autor, expediaţi de avocatul 
Romeo Drăghici, prietenul său. 

Patul de suferinţă nu i-l veghează Maruca 
Constantinescu, soţia sa, cu care îi era valabilă căsătoria doar în 
Elveţia, din motive de procedură neîndeplinită, ci o asistentă 
socială. Marea sa iubire îl lăsase singur în ghearele suferinţei. A 
bolii. 

 73



Proprietăţile din ţară îi 
fuseseră confiscate, direct sau cu 
oarecare… perdea. 

Apartamentul din Rue 
Clichy din Paris, ca şi vila de la 
Bellevue, lângă Paris, fuseseră 
vândute în ultimii ani tot din 
cauza lipsurilor personale. 
Ultimele zile şi le petrece în 
hotelul „Atala” din Rue de 
Chateaubriand. Oamenii de inimă 
îi sunt alături. Îl vizitează, pentru 
a-i veghea ultimele clipe, regina 
Belgiei, sosită special de la 

Bruxelles. Maruca, marea lui 

noaptea 
Père Lac

M
Mar

Ye
„Enescu 
alţii”. 
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area iubire, 
uca Cantacuzino
 iubire, nu-şi face apariţia. Moare în 
de 4-5 mai 1955 şi se odihneşte în cimitirul parizian 
haise. 
hudi Menuhin, elevul său, avea să spună lumii întregi: 
va rămâne pentru mine Absolutul prin care eu judec pe 

 
Casa de la Tescani, judeţul Bacău, conacul Marucăi 

 



 
Mormântul lui Enescu din cimitirul parizian Père Lachaise 

 
Parisul este patria de suflet a multor români. Nu cerşetorii 

din metrou, spărgătorii de parcometre, şuţii, proxeneţii, infractorii 
de tot felul pe care ni-i prezintă presa şi mai ales televiziunea sunt 
românii care domină Parisul, Franţa. Lumea „învârtiţilor” ar trebui 
să ştie că şi Panait Istrati înainte de a face literatură, de a-l cunoaşte 
pe Romain Rolland a făcut salahorie. Astăzi Panait Istrati este un 
mare autor francez, tipărit şi citit la Paris mai mult decât la 
Bucureşti. Brâncuşi îşi doarme somnul de veci tot în Franţa, dar 
mai înainte de a deveni maestrul sacru, el a tras clopotele la 
biserică, a aprins şi stins lumânările, a fost cântăreţ în strană. 

 

 
Sediul Uniunii compozitorilor din România unde se află 

muzeul „George Enescu” 
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Hotelul „Dieu” este spitalul unde a profesat românul 
Nicolae Paulescu, cel care a descoperit insulina, omul care a 
lucrat cu Etienne Lancereaux – unde a încercat marile decepţii  
ale furtului intelectual, locul unde o placă discretă, neinaugurată 
festiv, îi poartă amintirea. Cioran şi Mircea Eliade sunt alte 
personalităţi române care înnobilează Parisul. La Theatre de la 
Huchette se joacă „Cântăreaţa cheală” a lui Eugen Ionesco. De 
aproape 50 de ani românul dă lecţii de viaţă francezilor. 

De numele lui Cioran sau Mircea Eliade se leagă cele ale 
lui Brauner, Ilarie Voronca, Brassei, Ştefan Lupaşco, ale Annei 
de Noailles, ale prinţesei Martha Bibescu, şi nu numai. Străzile 
poartă nume de români. Şi casele: Panait Istrati, Iulia Haşdeu, 
Dora Dilstria (Elena Ghica), Maria Ventura, Aristizza 
Romanescu, Elvira Popescu, Eli Lotar, fiul lui Arghezi, Tristan 
Tzara – fondatorul dadaismului – Traian Vuia, Henri Coandă, 
Elena Văcărescu, Dinu Flămând, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Paul Goma ş.a. sunt nume despre care ar trebui să ni 
se vorbească mai des, decât despre campionii infractorilor 
români la Paris. 

* 
 

Către muncitori, 
 

Manifest tipărit de Panait Moşoiu la Dorohoi în iulie 
1888, cu ocazia alegerilor parlamentare. Demasca exploatarea 
muncitorilor şi explica necesitatea alegerii unui deputat 
socialist. 

* 
 

Contribuţii 
 

Contribuţii, revistă de literatură, artă, ştiinţă – anunţată să 
apară la Dorohoi de revista „Moldova literară” nr. 5-6/1929. 

 
* 
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Cooperaţia, foaie ocazională 
 

 
 

Cooperaţia, foaie ocazională, apare prin stăruinţa dlui 
agronom C. Călărăşanu, membru în consiliul de administraţie al 
Uniunii obştilor şi cooperativei Dorohoi, duminică 7 iulie 1929, 
cu următorul citat din L. Tolstoi alăturat titlului: „Activitatea 
cooperativă, înfiinţarea cooperativelor şi participarea la ele, este 
singura activitate socială, la care în timpurile noastre poate 
participa un om cu moralitate ce are respect faţă de sine şi care 
nu vrea să ia parte la violenţă”. 

În editorialul „Ziua Cooperaţiei” publicat sub titlul „21 
Decembrie 1844”, îndeamnă: „Citeşte cu dragoste cele ce 
scriem în această foaie ocazională căci cu dragoste le-am scris 
şi în dorinţa de a-ţi fi folositoare. Porneşte la muncă pe acest 
drum bătut de prea mulţi astăzi, pe tot cuprinsul lumii, cu 
credinţa fermă că: numai cooperaţia este ceea ce poate să-ţi 
asigure, ceea ce astăzi îţi lipseşte – bunăstarea. Cooperaţia şi 
societăţile cooperatiste nu sunt societăţi filantropice sau de 
binefacere, căci temelia cooperaţiei este organizarea muncii; 
cooperaţia nu este revoluţie, ci ordine dar prin muncă, 
pricepere, cinste şi solidaritate”… 

„Organizaţia cooperatistă este o construcţie ce porneşte 
de jos”, adaugă dr. G. Fauguet. 

În centrul foii era publicat cu litere subliniate „Manifestul 
pentru Ziua Cooperativă Internaţională – Duminică 7 iulie 1929 
– a Alianţei Cooperativă Internaţională” adresat cooperatorilor 
lumii şi semnat în numele Alianţei de Secretarul său general 
Henry J. May. 
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Dr. I. Polysu semna articolul „Din istoria Cooperativei”, 
după „Călăuza practică pentru înfiinţarea societăţilor 
cooperative pe anul 1910”, precizând că: „prima Societate 
Cooperativă „Pionerii” de la Rochdale” a fost înfiinţată în 
Anglia la 1844”, punând temelia mişcării cooperative, 
încercările de prin anii 1818-1835 n-au dat rezultate. 

Cele dintâi societăţi cooperative care au luat fiinţă în ţara 
noastră au fost Băncile Populare – prima la 1891, la 9 ianuarie, 
în comuna Urziceni, judeţul Ialomiţa, spune foaia. 

Datorită nevoilor de la sate, sufletului şi stăruinţei depuse 
de către Spiru Haret, cu concursul preoţilor şi învăţătorilor, 
mişcarea cooperativă a luat avânt: de la o societate în 1891, în 
1900 existau 88, în 1902 erau 700, în 1905 – 1849, în 1910 – 
2656, în 1913 – 2901 cu 583.632 membri. În 1926 erau 
înfiinţate 4913 societăţi cu 915.388 membri. 

Au luat fiinţă şi alte tipuri de cooperative: obştii de 
arendare şi de cumpărare a pământului. 

Urmare a exproprierilor şi împroprietăririlor s-au creat 
cooperativele agricole, în 1924 existau 656 asemenea forme de 
lucru cu 52.009 membri. S-au dezvoltat cooperativele pentru 
exploatarea pădurilor, cooperativele de consum. 

Cooperativa agricolă Săveni poseda pentru trebuinţele 
membrilor săi şi ale celorlalţi agricultori din comună: un tractor, 
un trior, două vânturători, două semănători şi urma să cumpere 
şi o batoză de treierat şi i se aprobase a i se da în exploatare şi 
una sută hectare de pădure. Cooperativa agricolă „Unirea” 
Văculeşti avea instalată o moară cu motor, o garnitură de treier, 
trior etc. 

Ziarul publica părerea oamenilor politici şi a 
economiştilor despre cooperaţie: Ion Mihalache, I. Răduceanu, 
V. Madgearu, N. Iorga, I.G. Duca, V. Brătianu, prof.  
I.N. Anghelescu, patriarhul Miron Cristea, prof. A.C. Cuza,  
I.C. Ionescu Paşcani, prof. G. Taşcă. 

„Este o datorie a se face din cooperaţie mijlocul de 
căpetenie prin care se pot grupa silinţele agricultorilor către o 
producţie prevăzută, ordonată, controlată şi capabilă cu prisos 
pentru export. 
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Cooperaţia este o nouă doctrină economică ce cuprinde în 
sine: solidaritate, armonie şi avânt naţional” – era de părere  
N. Iorga. 

„Trebuie să ne asociem” era şi părerea lui Alex N. Grosu, 
agricultor din Borolea. 

„Nu vă grăbiţi a vinde cerealele voastre până nu ne 
întrebaţi” era sfatul pe care îl dădea agricultorilor Uniunea 
Federală a Cooperativelor agricole Dorohoi. 

Din numărul 2 al ziarului (1 august 1929) înţelegem că 
foaia se vroia un bilunar al cooperativelor şi agriculturii care 
apărea sub supravegherea unui comitet care-şi avea sediul în 
strada D.P. Moruzi nr. 59 Dorohoi, unde se primea şi 
corespondenţa pentru ziarul care se tipărea la Tipografia 
„Şcoalelor” David Segal-Dorohoi (Format 32x47 cm). 

Cooperaţia era şi un instrument de apărare a intereselor 
agricultorilor împotriva speculaţiilor de produse cerealiere. 

Cooperaţia din 15 august 1929, prin comitetul său de 
redacţie, îşi exprima astfel gândul: „Luptând pentru răspândirea 
principiilor cooperaţiei în popor cum şi a cunoştinţelor agricole, 
cea mai mare străduinţă a noastră va fi îndreptată spre 
menţinerea neutralităţii pe terenul mişcării cooperaţiei integrale 
şi fără vreun amestec politic de partid”. 

* 
 

Cronica Dorohoiului 

 
 

Cronica Dorohoiului, ziar economic şi de informaţiuni, 
apare de două ori pe lună, din decembrie 1910, redacţia şi 
administraţia Dorohoi, str. Ştefan cel Mare nr. 47, proprietar  
D. Wechsler, tipografia I.L. Bercovici; format 27x43 cm; girant 
responsabil Emil Diaconescu. 

 79



Se publicau articole privitoare la politică, activitatea 
bancară, comercială, despre oameni şi obiceiurile locului, 
informaţii locale, din ţară şi din străinătate, iar la rubrica 
„Tribuna liberă” - articole literare, ştiinţifice, de interes 
economic şi dări de seamă, conferinţele locale etc. 

Despre calea ferată Dorohoi-Herţa-Noua Suliţă, se 
susţinea că linia Dorohoi-Suliţa, proiectată încă din 1889, când 
s-a înfiinţat linia ferată Iaşi-Dorohoi, încă nu-i înfăptuită. 

Realizată, ea ar servi comunicării dintre Vaslui, Iaşi, 
Dorohoi spre Cernăuţi, dar s-ar asigura şi legături cu toată 
Basarabia, spre Chişinău şi Odessa. 

Ziarul „Cronica Dorohoiului” întreprinzând o anchetă a 
aflat că proiectul linei ferate Dorohoi-Noua Suliţă, susţinut de 
senatorul Gh.Gh. Burghelea, este bine primit de populaţie. Piaţa 
Noua Suliţă înseamnă pentru Bucovina şi Basarabia, ceea ce 
înseamnă pentru noi porturile Brăila, Galaţi şi Constanţa, făcând 
lesnicios exportul de vite în Rusia prin Noua Suliţă, Chişinău, 
Odessa şi exportul de carne în Austria va deveni mai lesnicios. 

Mai cuprindea: umoristică, anunţuri şi reclamă, poşta 
redacţiei. 

O foaie modestă. 
* 
 

Când din 2489 km care compuneau în decembrie 1889 
reţeaua drumurilor de fier a statului Român, aflată în exploatare, 
Moldova abia avea vreo 786 km, moment în care Senatul, în 
şedinţa din 14 decembrie lua în discuţie următorul proiect de 
lege pentru construirea tronsonului Dorohoi-Iaşi: 

„Art. 1. Se deschide pe seama domnului ministru al 
lucrărilor publice un credit de 15 milioane lei pentru construirea 
căii ferate Dorohoi – Iaşi. 

Art. 2. Pentru acoperirea acestui credit, Guvernul este 
autorizat sau a emite în concurenţa sumei efective de 15 
milioane lei sau a-şi procura această sumă prin orice mijloace 
va crede de cuviinţă. Emiterea se va face treptat cu sumele 
trebuitoare lucrărilor executate în fiecare an, iar termenul 
săvârşirii lucrărilor se fixează la 3 ani de la aprobarea 
creditului”. 
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Această lege fusese votată de Adunarea deputaţilor în 
şedinţa din 8 iunie 1889, când s-a adoptat cu o majoritate de 54 
voturi contra 34. 

Senatul a votat-o şi aprobat-o la 14 decembrie 1889 cu 59 
voturi contra 4. 

 
Curierul de Dorohoiu 

 

 
 

Curierul de Dorohoiu, FÓE POLITICĂ PERIODICĂ, 
Quousque tandem catilina…? – apare de trei ori pe lună: la 
10, 20 şi 30 a fiecărei luni, anul I, nr. 1, 1874, iunie 22 dile, 
administraţia la Dorohoiu, format 27x42 cm. 

Abonamentele se fac în Dorohoiu; a se adresa la dl Iorgu 
C. Tăutu. 

Redacţia face cunoscut că „Foaea nu este din tabăra 
partidului zis conservator. Redactorii ziarului „Curierul de 
Dorohoiu” au fost, sunt şi vor fi liberali. ”Noi dăm mâna cu toţi 
bravii cetăţeni care n-au contenit a protesta contra unor surde 
intrigi de încorporaţiune, de colonizare şi de subjugare, 
urmărind ilegalităţile şi abuzurile comise de funcţionari, fie de 
orice treaptă”. 

În articolul „Alegerile din Dorohoiu” ziarul spune că 
„judeţul Dorohoiu are pretenţiunea şi reputaţia că trimite în 
corpurile legiuitoare reprezentanţi independenţi şi liberali, opuşi 
regimului actual şi care nu se sperie de regularisirile sistematice 
ale dlui prim-ministru Lascăr Catargiu”. 

Pentru că judeţul Dorohoiu „refuză a-şi pleca capul 
înaintea nepotismului şi arbitrariului”, iar dl prim-ministru „a 
jurat că-l va aduce la supunere şi bună ascultare”, în urma a şase 
prefecţi schimbaţi sau răsturnaţi în timp de trei ani, a găsit şi 
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Mântuitorul, în persoana dlui Iancu Caruso, recurgând la tot 
felul de mijloace autoritare. Dar în zădar aplică „persecuţia 
sistematică contra alegătorilor care i-a refuzat ascultarea; în 
zădar insultă şi bruscă pe inferiorii săi, în zădar destituie, suduie 
şi ameninţă; în zădar se arată plecat către cei tari şi tare cu cei 
plecaţi, urmările lui rămân vane”. 

Argumentând acuzele aduse conservatorilor, ziarul 
susţine că „aceştia doresc să ajungă cât mai curând la fericitul 
lor scop de a înlocui regimul constituţional cu regimul 
regulamentului organic”, de a face „să ne pomenim că într-o 
bună dimineaţă tot ce am câştigat de la 1856 şi până la 1869 s-a 
nimicit, că soarta noastră este asemenea cu cea a Bucovinenilor, 
a Transilvănenilor, fie chiar a Basarabiei de sub imperiul 
rusesc”. 

„Curierul de Dorohoiu” mai cuprindea: Statutul Clubului 
Dorohoian, iar la rubrica „Literatură şi istorie” un cursiv 
„Despre inchiziţie”, cu urmare în numerele viitoare. D. Sc. 
Miclescu semna fabula „Omida şi grădina lui Baban”, iar la 
rubrica „Întrebări şi răspunsuri” am reţinut una din întrebările, 
pe care o redau nu întâmplător: „Cum se face că acel mai prost 
să fie capul unui consiliu compus din bărbaţi inteligenţi şi 
savanţi?” 

Ziarul cu numărul 2, din motive de „circumstanţe 
neprevăzute, care ne-au pus în întârziere”, întrunea într-o 
singură foaie articole din 10, 20 şi 30 iulie, apărând la 31 iulie 
1874, tot în patru pagini şi consemnând: alegerea dlui Ion 
Brătianu ca senator la Colegiul I-iu de Dorohoi; conferirea de 
decoraţii celor care „îşi iubesc ţara nemţeşte sau ruseşte, iar de 
fel nu româneşte”; despre faptul că Guvernul dlui Catargiu, 
„cheltuindu-şi banii de-a surda”, cu foile aşa poreclite serioase, 
a ajuns la extremitatea de a crea o foaie umoristică şi 
caraghioasă – Paraponisiţa”, plătită din banii contribuabililor”, 
realizând un ziar care „este întocmai după chipul şi asemănarea 
celor care l-au creat”… 

La rubrica „Ştiri locale”, periodicul nr. 2 aduce vestea 
morţii neaşteptate a dlui Iancu Caruso, prefectul judeţului 
Dorohoiu, fără a i se cunoaşte cauzele, dar presupunând că 
supărarea ce-a simţit-o prin alegerea dlui Ion Brătianu ca 
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senator i-a fost îndeajuns, ziarul grăbindu-se a-i zice: 
Dumnezeu să-l ierte! 

Girant-responsabil al „Curierului de Dorohoiu”, realizat 
la Imprimeria din Botoşani, era Iorgu C. Tăutu. 

* 
 

Cum se făceau alegerile la 1875 ne spune „Curierul de 
Dorohoi”, din care ziarul „Românul” din 13 mai 1875 (pagina 
421) extrage şi redă următoarele informaţii referitoare la 
violarea de legi comise la colegiul I”: 

„…Colegiul I-iu de Dorohoi se compunea din 40 de 
proprietari. 

Dl Teliman, cu ajutorul vestitului preşedinte Rusu (de 
primar nici nu mai pomenim) a şters din listele electorale doi 
alegători, dintre care unul fusese deputat şi senator între 
legislaturi; ştergerea s-a făcut noaptea pe la orele 12, ziua cea de 
pe urmă; şi tot asemenea a înscris în liste 14 alegători, fără nici 
un drept, nici o proprietate, nici un venit, militari, ofiţeri de 
graniţă, funcţionari şi supuşi străini. 

Persoanele înscrise sunt: 
Prefectul Teleman, procurorul Stavrat, subprefectul 

Pascu, maiorul Jipa, colonelul Murguleţ, maiorul Ţintilă, Arthur 
Cantacuzino, Valerian Pruncu, Teodor Goizav, Valerian 
Goizav, Manuch Ciomag, Luca Goizav, Alecu Adam. 

Ultimii 7 sunt supuşi străini. 
Ziua de 25 aprilie, pe la orele 12 meridiane, cetăţenii din 

Dorohoi, bântuiţi de vreo câteva zile de sunetul trompetelor 
militare şi de zgomotul dorobanţilor, au asistat pentru prima 
oară la un trist spectacol: o turmă de vreo 20 proprietari mari, 
sau astfel porecliţi, erau mânaţi spre primărie, cu prefectul în 
cap, trei sergenţi la aripa dreaptă, trei la aripa stângă şi cu 
poliţaiul în urmă. 

În tot parcursul ei, procesiunea a fost şuierată mereu. 
Ajungând la primărie, votarea s-a efectuat sub ochii şi controlul 
prefectului Teliman. 

Faţă cu un asemenea scandal, adevăraţii alegători s-au 
abţinut, văzând că nu mai era de demnitatea lor să ia parte la o 
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aşa parodie. Ei s-au mărginit să dea un protest şi acest exemplu 
a fost urmat de colegiul al doilea şi al treilea. 

După cele relatate mai sus cu toată cruditatea adevărului 
e lesne de înţeles ce s-a făcut pentru colegiile II, III şi IV”. 

* 
„Românul” din 20 mai publica scrisori-proteste ale 

alegătorilor din Dorohoi referitoare la autenticitatea întâmplării 
descrise mai sus, preluate tot din „Curierul de Dorohoi”, 
semnate de mai mulţi alegători. 

* 
 

„Curierul de Dorohoi” constituia sursa de informare 
pentru ziarul bucureştean „Românul” care scria la 17 august 
1883: 

„Citim în Curierul de Dorohoi: Între vitele din comunele 
Hudeşti şi Văculeşti există boală de gură şi picioare. Câteva vite 
au pierit, s-au luat, zice-se, dispoziţiile cuvenite de autorităţile 
respective”. 

Tot „Curierul de Dorohoi” mai scrie: „În via de pe moşia 
Ibăneşti, acest judeţ,, după informaţiile ce avem, există aceeaşi 
boală ca şi în podgoriile Cotnari. Nu cunoaştem să se fi luat 
vreo dispoziţie oarecare”. 

„Românul” din 31 august 1883 nota: „Curierul de 
Dorohoi” anunţă că săptămâna viitoare nu va mai apare. Un nou 
organ de publicitate îi va lua locul sub titlul „Adevărul”. 

* 
 

Cuvânt Lămurit 
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Cuvânt Lămurit, Foae pentru Credinţă şi Lumină, apărea de 
două ori pe lună, începând cu 7 februarie 1929, director şi 
proprietar P. Panaitescu, avocat, Săveni – Dorohoi şi avea 
alături de titlu un citat din Epictet: „Soarele n'aşteaptă ca să fie 
rugat pentru a împărtăşi din lumina şi căldura sa. Fă şi tu tot 
binele care depinde de tine, fără să aştepţi ca să ţi se ceară”. 

„Ce trebuie să fie – în zilele noastre – o gazetă?” îşi 
intitula editorialul P. Panaitescu. 

„Scrisul faţă de cititor este ca şi un medicament: el 
lecuieşte dacă este dat cu măsură şi la timp – şi din contră: 
otrăveşte, strică, distruge – dacă este dat fără măsură şi fără 
grijă” – îşi începea autorul tema. 

„…Cea mai elementară datorie a celui care are 
îndrăzneala să-şi aştearnă gândurile pe hârtie se cheamă 
omenie; 

…Chiar în sărăcia lui, îl poţi învăţa pe om să fie: 
cuviincios, cinstit, bun, ajutător, bun părinte de familie, 
econom, muncitor, credincios, respectos faţă de lege. Aceasta 
înseamnă a avea suflet. 

Mai în tot ce vom scrie, în această foaie, nu ne vom abate 
de la ceea ce se cheamă omenie şi de la datoria de a nu aduce 
stricăciuni în suflete prin scrisul nostru. 

Vrem din omul rău să facem unul bun, iar din cel bun 
unul mai bun”. 

Numărul unu era tipărit la Iaşi, la Institutul de arte grafice 
„Viaţa Românească” S.A. 76, iar numărul 2 din 27 martie 1929, 
cu un citat în manşetă din Panait Istrati a fost tipărit la „Viaţa 
Românească S.A. 145, iar cel cu numărul 3 din ianuarie 1930, 
dedicat alegerilor (P. Panaitescu, fost deputat, fost prefect, 
figura al treilea pe lista candidaţilor partidului liberal la 
Consiliul judeţean) la tipografia „Şcoalelor” D. Segal, Dorohoi. 
Formatul 32x47 cm. 

Majoritatea articolelor erau scrise de P. Panaitescu, 
avocat, dar mai semnau şi alţii: N.Neamţu, V. Lăscărescu,  
Al. Sandovici, I. Ilasievici, Savel Corduneanu ş.a. 

În afara editorialelor, articolelor cu conţinut politic, 
informaţii, ziarul mai cuprindea: „Întrebări”, „Cuvinte 
înţelepte”, „Ce trebuie să citiţi”, „Ce trebuie să ţină minte un 
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sătean”, „Lămuriri pentru sufletele cinstite şi senine”, „Poveşti 
cu tâlc”, „Culturale”, „Proverbe ale noroadelor”,„Sfaturi bune” 
etc. 

Din seria „Cuvintelor înţelepte”, iată ceva de Nicolae 
Iorga: „Nu e greu să găseşti adevărul, e greu să ai dorinţa de a-l 
găsi” iar din „Proverbele noroadelor”, unul românesc: „Banii nu 
aduc învăţătură, dar învăţătura aduce bani”. 

Din rubrica „De-ale câmpului”, una redată din „Solia 
Moldovei”, ianuarie 1929 – foaia dlui C. Ifrim, Ateneul Tătăraşi 
– Iaşi: 

„Ţara noastră e socotită în negoţul de grâne al lumii, ca a 
doua ţară care vinde peste graniţă mai mult orz. E a treia în 
vânzarea popuşoiului şi a patra pentru ovăz. În ce priveşte grâul, 
ţara noastră a ajuns a şaptea. Înainte de război era întâia. 

Ne-au întrecut Ungaria, Bulgaria şi Iugoslavia”. 
După cooperativizarea agriculturii, desfacerea CAP şi 

IAS, după aplicarea Legii 18 din 1991 referitoare la constituirea 
şi reconstituirea proprietăţilor agricole particulare iată ce 
importăm şi exportăm după graficele din ziarul „Adevărul” din 
15 aprilie 2004: 
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Cuvânt lămurit. „Gazeta din Săveni şi-a suspendat 
apariţia după al doilea număr. O existenţă anemiată şi de scurtă 
durată, ca a unui prunc bicisnic sucombat în scutec. Părintele 
care i-a hărăzit lumina tiparului s-a scârbit de odrasla lui 
pipernicită, dar înzestrată cu darul de a dezvălui în presă – într-
un ţipăt strident – un fragment posomorât din biografia paternă. 
Împlinindu-şi cu rost misiunea, ţâncul a tăcut. Însuşindu-şi 
dictonul popular „Tăcerea e de aur”, tace şi dl Panaitescu. Şi rău 
face. Ne amăgise că foaea sa „Cuvânt lămurit” va sluji cu râvnă 
şi devotament opera de culturalizare a maselor populare, dându-
le pe lângă „lămuriri personale” îndrumări practice de mare 
folosinţă. Ne bizuiam pe tenacitatea caracterului său inflexibil şi 
capabil să dezlănţuie o activitate ziaristică din cele mai fecunde. 
Dar entuziasmul iniţial – cu toată mistica lui – a secătuit 
rezervorul combativităţii şi invectivei”. 

Răsfoind cele două numere din „Cuvânt lămurit” – doar 
atâtea au apărut – rămâi cu impresia că dl Panaitescu şi-a 
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manifestat în chip public adoraţiunea sa către Dumnezeu, ca 
odinioară Oscar Wilde”. 

(Din „Moldova Literară” nr. 7-8-9/1929) 
* 
 

 
 

Cuvântul liber – Dorohoian 
 

Cuvântul liber Dorohoian, publicaţie săptămânală, 
director proprietar – avocat Eugen N. Uhrynowski, redacţia şi 
administraţia: str. Grigore Ghica nr. 21. Apare la 11 septembrie 
1924. 

În „Bine v-am găsit”, editorialul ziarului, directorul său, 
plecând de la urarea de „bun venit în satul meu”, făcută la 23 
august de „Gazeta Dorohoiului”, mulţumea şi explica: „sunt 
aproape 10 ani de când avântul nepotolit… m-a aruncat pe 
meleaguri străine… Am venit între voi; sunt al vostru şi vă stau 
gata de luptă în pornirea spre mai bine”. 

Iar într-un cursiv, cu litere aldine, Eugen N. Uhrynowski 
spunea: „De ce scot gazeta”: 

„Apare acest ziar pentru a ţine îndeaproape legătura cu 
acei cu care nu mă pot vedea în fiecare zi. 

Pentru a ne spune tot ce ştim unul altuia şi a ne asculta 
păsurile şi credinţele. Pentru a nu ne uita cu cei ce ne cunoaştem 
şi pentru a ne cunoaşte cei ce nu ne-am cunoscut”… 

Se făcea precizarea că „această foaie nefiind în slujba nici 
unui partid politic, nu are subvenţii de nicăieri şi trebuie să 
trăiască prin ea însăşi”. 
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În dorinţa ca „să-şi tragă tăria şi izvorul de viaţă” gazeta 
aduce la cunoştinţă înfiinţarea unui comitet de redacţie al 
gazetei iar doritorii trebuie să îndeplinească condiţiile: să fie 
cetăţean român; să nu facă parte din nici un comitet executiv 
sau electoral al vreunui partid politic, iar dacă face parte să se 
demită; să aibă domiciliul în oraşul sau judeţul Dorohoi. 

Pentru că a publicat o cronică politică locală în primul 
număr, în numărul 2 ziarul venea cu un articol intitulat 
„Independent” în care aduce amănunte referitoare la caracterul 
totuşi independent al publicaţiei. După explicaţiile referitoare la 
independenţă, se publica la rubrica „Politica locală” articolul: 
„Mascarada unei întruniri pretinsă averiscană – de vorbă cu 
şeful sectorului averiscan din Hudeşti”. 

Cu numărul 6/16 octombrie 1924 „Cuvântul liber 
Dorohoian” îşi adăuga la subtitlu: publicaţiune independentă, 
iar în numărul 8 din 29 octombrie vesteşte că la Tribunalul 
Dorohoi, sub nr. 31516 din 25 octombrie s-a înscris ziarul 
„Cuvântul ţărănimii” care, începând de la 6 noiembrie va 
înlocui ziarul „Cuvântul liber Dorohoian”. 

„Cuvântul liber Dorohoian” a avut puţine semnături, dar 
a susţinut o diversitate de probleme: necrolog la moartea lui 
Costică Gherasim, fost judecător de instrucţie; lupta de opinii 
între S.S. preotul Adrian Botez şi dl Buţureanu, răspuns la „O 
lămurire” în Cuvântul…; sfatul medicului: pelagra, insectele 
răufăcătoare, alcoolismul şi lupta antialcoolică de dr. Binder; 
comentariu despre asasinatul de la Iaşi a prefectului de poliţie 
Manciu, scandalul cu pâinea-brutarii jefuiesc sărăcimea; 
partidele politice – în ajunul alegerilor comunale; solemnitatea 
deschiderii Expoziţiei zootehnice şi de industrie casnică; 
scandaloasa afacere Motal Segall – strâns cu uşa Motall 
restituie banii Băncii populare. Abuz de încredere sau 
escrocherie. Zvon de iminenta arestare a lui Motall”. 

Apăreau rubrici variate: „Curiozităţi”, „Ecouri”, 
„Scrisoare deschisă”, „Ultima oră”, „Convorbiri artistice”, 
„Zootehnice”, „De la corespondenţii din judeţ”, „Figuri 
dorohoiene”, „Grădinile de copii”, „Plângeri”, „Cooperative”, 
„Reclamaţii poştale”, „Tudor Pamfile - recenzie”, „Vremuri şi 
obiceiuri”, „Inovaţii, descoperiri, curiozităţi”, „De toate” etc. 
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Tipografia „Gazeta Dorohoiului” – Dorohoi (format 
31x47 cm). 

* 
 

Cuvântul Nostru 
 

 
 

Cuvântul Nostru, organ al Asociaţiei Învăţătorimei 
Dorohoiene, apare odată pe lună, începând cu ianuarie 1928. 
Redacţia şi administraţia Asociaţia Corpului didactic primar 
dorohoian, Şcoala de băieţi, director Gr. Racoviţă. Format 
23x31 cm, în 8 pagini, iar din aprilie 1928 - 16x23 cm, în 24 
pagini. 

În numărul de început, în afara editorialului – care-şi 
declară armele de luptă: şcoala, cercurile şi şezătorile culturale, 
bibliotecile şcolare şi săteşti, pentru respectul ce purtăm 
neamului, credinţei şi Dinastiei – cuprindea cuvinte de 
încurajare din partea unor susţinători ai publicaţiei: econ.  
D. Furtună. I.G. Dumitraşcu, I. Atanasiu. 

D. Furtună evoca revista învăţătorilor, condusă odinioară 
de d. Şoltuz, iar I.G. Dumitraşcu exemplifica greutăţile editării 
unei publicaţii prin ceea ce a fost foaia modestă care se tipărea 
„acum 30 de ani pe plaiurile judeţului Buzău”, pildă de urmat şi 
de „Revista învăţătorimii române”dar şi de Asociaţia generală a 
învăţătorilor din România”. 

Despre felul cum a fost primit „Cuvântul nostru”,  
I. Constantinescu scria: „Apariţia foaiei este o trezire a clasei pe 
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care o reprezintă, îndemn către 
drepturi şi către ceea ce trebuie să 
facă fiecare în ogorul pe care cu 
toţii l-am cerut dar mulţi îl lasă în 
paragină.” Iar V. Herghelegiu din 
Molniţa spunea: „Cuvântul nostru” 
este un semn îmbucurător şi plin de 
nădejdi pentru noi cei care ne 
luptăm cu întunericul satelor… Dea 
Dumnezeu ca numerele care vor 
apărea să fie: „Un şirag de piatră 
rară/ Pe moşia revărsată”… 

 
* 

I. Al. Brătescu-Voineşti (1868-1946) 
* 

 
Cuvinte de apreciere au avut şi alte cadre didactice. În 

numărul 2 al revistei, C.N. Iancu, Şendriceni-Dorohoi, semna 
medalionul: „Un învăţător I. Al. Brătescu-Voineşti în care 
sublinia: „Brătescu Voineşti e, cred, chipul ideal al 
îmblânzitorului de oameni, al pedagogului. Cine a întâlnit figura 
lui senină, cu capul alb şi ochii adânci, blânzi, „dulci ca o 
mângâiere”, n-a putut trece fără să nu întrebe: - Cine e bătrânul 
atât de expresiv? 

A scris de toate dar s-a mulţumit „cu rolul de a aduce 
cititorului o clipă de uitare  de sine,un zâmbet sau o lacrimă de 
înduioşare pentru suferinţele altora”. 

…A fost modest, nu s-a grăbit să scrie prea de timpuriu 
pentru glorie, ci a scris mai târziu, după ce a cunoscut oamenii 
şi toată gama suferinţelor omeneşti, a scris atunci când a simţit, 
a scris din dragoste pentru oameni şi din dorinţa de a alina 
sufletele; şi a scris totul într-o formă artistică desăvârşită. 

…scrisul lui Brătescu-Voineşti e mereu o participare 
caldă, prietenească la tot ce-i suferinţă omenească, o înduioşare 
în faţa oricărei manifestări a vieţii: om, animal, pasăre, floare. 
Citindu-i nuvelele, suferi alături de „Niculăiţă Minciună” – 
băiatul cel cu suflet ales, dar atât de neînţeles şi rău răsplătit de 
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către semenii lui, care-l fac să cunoască prea de timpuriu 
aplicarea maximei: „Dacă nu eşti ca el, nu te răstignesc, ci te fac 
să te răstigneşti”; suferi alături de Nicuşor, băieţelul sărac, care 
râvneşte la strălucirea pomului de Crăciun din casa lui cuconul 
Mişu (Nicuşor); suferi cu neascultătorul pui de prepeliţă care, 
rănit, nu poate urma cârdul şi rămâne pradă frigului şi 
singurătăţii (Puiul) , iar florile lui Pană Trăsnea Sfântul şi ale 
babei le-ai iubi şi îngriji cu aceeaşi evlavie ca şi dânşii… (Pană 
Trăsnea Sfântul, Magheranul)”… 

V. Temneanu, învăţător la Culicani-Tureatca, în 
„Recunoştinţă” spune vorbe preţioase nu numai pentru 
„Cuvântul Nostru”, dăruit celor peste 600 de învăţători 
dorohoeni, ci şi directorului revistei – Gr. Racoviţă: 

„…A trecut războiul, am terminat şi cu şcoala primară şi 
am intrat în Şcoala normală din Şendriceni. Mare îmi fu 
bucuria, când întâlnii pe cel ce noi copiii îl iubeam şi-i păstram 
un deosebit respect, pe dl profesor Racoviţă, care m-a primit cu 
vorbe blânde… 

…Aflaţi, stimate domnule 
profesor, că noi tinerii învăţători 
ce v-am fost elevi, vă păstrăm o 
vie recunoştinţă pentru acest 
lucru – primim foaia cu braţele 
deschise şi vom da tot ajutorul 
pentru bunul mers, cu dorinţa ca 
să putem comunica şi să ne 
spunem toate păsurile, din cele 
mai mici cătune, unde arde un 
mic opaiţ, iar dumneavoastră, 
împreună cu toţi acei din jurul 
acestei reviste, cărora şi 
experienţa şi cititul v-au dat mai 
multe cunoştinţe, revărsaţi-ne 
câtuşi de puţin prin această 

foaie, căci avem noi cărţi de 
citit, dar ne trebuie şi sfaturile 

 
Profesorul Constantin N. Iancu şi
Doamna Eugenia 
dumneavoastră. 
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Iar eu ce v-am fost elev din şcoala primară până la 
sfârşitul şcoalei normale, unesc gândul cu al colegilor mei, 
zicând şi rugându-vă să primiţi sincera dragoste şi recunoştinţă 
ce vă o păstrăm”. 

Realizată la Tipografia „Speranţa”, M. Mateescu 
Dorohoi, la Tipografia „I.L. Bercovici şi fiu” Dorohoi, iar în 
cele din urmă la Tipografia „Şcoalelor” David Segal Dorohoi, 
revista avea în comitetul de conducere pe: Gr. Racoviţă, 
director, M. Andreescu, C. Diaconescu,V. Cornescu. Mai târziu 
(decembrie 1929) Gr. Racoviţă nu mai apare ca director, dar e 
menţionat ca membru în comitetul de conducere, iar în martie-
aprilie 1930 V. Cornescu apare ca redactor. 

Colaboratori ai revistei erau menţionaţi: I. Dumitraşcu, 
inspector şcolar, C.N. Iancu, 
directorul Şcolii normale de băieţi 
Şendriceni-Dorohoi, D. Furtună, 
directorul Seminarului „Pimen 
Mitropolitul”, I. Athanasiu, 
institutor, Eulampie Procopovici, 
directorul Liceului Dorohoi,  
I. Blănaru, prof., V. Herghelegiu 
din Molniţa, I. Constantinescu, 
profesor, M. Gr. Constantinescu 
din Mihăileni, V. Temneanu, 
învăţător, Gr. Constantinescu şi 
alţii.  

* 
V. Cornescu 

* 
 

Asociaţia învăţătorimii dorohoiene avea ca preşedinte pe 
Dumitru Romanescu, revizor şcolar, vicepreşedinte pe Elena 
Cuparencu, institutoare şi casier pe Dumitru Nichita, institutor. 

Mai scriau la revistă: V. Grosu, Ilie Papii, S. Ionescu, 
Const. Baz, R. Pandele, Adrian Dohotaru, Const. Florea,  
P. Ştefănescu, Leon Gh. Lungu, Aglae Bobu, M.I. Niţu, Ion 
Artenie, I.P. Angelescu, N. Cojocaru, Dim. Cremenciuc, Elena 
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I. Filip, D. Ahriţculesei, Melania V. Dăscălescu, Radu Manoliu, 
D. Gafiţeanu ş.a. 

Revista aborda teme specifice: „Cum putem înfiinţa 
biblioteci şcolare” de D.Gr. Constantinescu: „Câteva 
observaţiuni asupra scris-cititului”, de I. Blănaru; „Marele rol al 
învăţătoarei – soţie de preot” de Gr. Racoviţă; „Răbdarea şi 
tactul învăţătorului” de Constantin Florea; „Metoda 
introspectivă” de I.P. Angelescu; „Cuvânt către tânărul 
învăţător: începutul carierei dăscăleşti” de Leon G. Lungu. 

Apreciat era serialul: „Din sacul cu suferinţe – strânse în 
timpul celor 45 de ani de învăţământ” de Ioan T. Athanasiu, 
căruia, revista, cu ocazia pensionării sale, i-a dedicat un 
medalion în care i-a „îmbrăcat” în pagină fotografia. 

Şi altor dascăli le-a închinat rânduri frumoase cu ocazia 
unor evenimente: „Figuri didactice – Maria Munteanu” de I.T. 
Athanasiu, cu ocazia pensionării. „Moş Nichifor, pensionarul” 
îşi intitula Gr. Racoviţă articolul dedicat unui coleg.  
„D. Romanescu – revizor şcolar” semna redacţia un articol 
dedicat acestuia la ieşirea la pensie, iar D. Romanescu într-un 
alt număr răspundea colegilor săi cu un chenar: „Rămas bun”. 

„Cuvântul nostru” cuprindea şi alte semne de omagiere: 
„Oamenii neamului – Gheorghe Asachi”; „Colegului I.V. Filip 
la un an de la plecarea dintre noi”; „Necrolog lui Gh. Nichifor”. 

Revista găsea motive de celebrare şi a cununiilor 
religioase – cum a fost în cazul învăţătorului Gh. Mazilei din 
Strojineţ cu Elena Grosu, fiica institutorului Gavril Grosu din 
Dorohoi. 

Nu era pierdută din vedere nici lectura pentru cititori. Se 
publica lista cărţilor de literatură, poezie, teatru, cărţile 
ştiinţifice, de pedagogie şi învăţământ pentru cadrele didactice 
şi copii. 

Const. Baz semna un articol despre Teosofie. 
„Cuvântul nostru” cuprindea şi multe informaţii, recenzii 

de cărţi şi reviste, lista cărţilor şi revistelor primite la redacţie, 
titlul conferinţelor ţinute şi cele planificate, veşti de la 
Biblioteca „Zorile” din Vlăsineşti şi de la Căminul Cultural din 
Ungureni, rubricile „Hazuri” şi „Jătii didactice”, bibliografie 
etc. 
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A fost o revistă de succes, scrisă cu grijă şi 
responsabilitate, până în 1949. 

* 
 

„Cuvântul nostru”, organul Asociaţiei învăţătorilor 
dorohoieni, condus de dl institutor V. Cornescu, apărut înainte 
de Crăciun 1938. 

Sumarul se deschide cu un articol al părintelui  
D. Furtună, inspector general şcolar. 

O schiţă din viaţa şcolarilor semnează Dalia Serdaru, 
pseudonim sub care se ascunde o abilă mânuitoare de condei 
din rândul învăţătorimii locale. 

O colaborare preţioasă e a dlui prof. V. Alexandrescu. 
(Din „Observatorul” nr. 55/1939) 

* 
 

Dezaprobând cultul unor personalităţi în viaţă, „Moldova 
Literară” scrie despre „Cuvântul nostru”: 

„…direcţia revistei – cu întreg comitetul redacţional de 
patru figuranţi şi cu inexistenta activitate publicistică – trebuie 
să respingă oferta unui licitator avid de a-şi populariza prin scris 
vanităţi deşarte şi puerile. 

…Din atmosfera festivităţilor defuncte şi tămâierilor 
retorice se degajează concluzia definitivă a abdicării celui mai 
elementar manifest didactic. Aportul profesional al dlui 
Romanescu e eclipsat de convulsiunile sale electorale. Nu 
aversiune nejustificată şi pătimaşă debităm pe seama omului 
inofensiv şi despuiat de atributele intransigenţei sale 
proverbiale, ci detestăm ipocrizia maladivă a grupului de 
făţarnici manifestanţi. Dincolo de cortina crepusculară a 
iremediabilei devieri semnalate se conturează un medalion cu 
două profiluri identice: I.Th. Athanasiu şi Gr. Racoviţă. Prin 
originala lor contribuţie şi permanenta colaborare sunt o 
chezăşie că revista va dăinui, sporindu-şi importanţa”… 

(Din „Moldova Literară” nr. 7-8-9/1929) 
* 
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„Organ al învăţătorimii dorohoiene, revista este condusă 
de un comitet, în frunte cu vrednicul învăţător dl V. Cornescu, 
un vechi şi neobosit luptător pentru nevoile materiale şi 
spirituale ale învăţătorilor. 

În numărul acesta remarcăm articolul dlui H. Maftei:  
„Un pedagog uitat: Mihai Eminescu”. 

Revista ar trebui să stimuleze creaţiile literare proprii ale 
învăţătorilor. De regretat este lipsa folclorului dintr-o revistă 
învăţătorească, căci doar învăţătorii trăiesc în mijlocul satelor 
noastre, tocmai acolo unde folclorul îşi are obârşia şi de unde 
începe să dispară”. 

(Din revista „Vatra Başoteştilor”, recenzie la „Cuvântul Nostru”, 
revista Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Dorohoi, An IX nr. 2-3. 

Februarie-martie 1938 de prof. C. N. Mihalache). 
 

* 
 

„Cuvântul nostru” nr. 8-12, Revista Asociaţiei 
învăţătorilor din Judeţul Dorohoi. Semnează articole domnii 
Cornel Sântimbreanu, V. Cornescu, C. I. Modnovici, Petru N. 
Ciopel, econom. D. Furtună, M. Vaşniuc. 

(„Cărţi şi reviste” din „Învăţătorimea Vasluiană”  
nr. 10/decembrie 1937). 

* 
 

„…Din şirul activităţilor cuprinse în complexitatea 
procesului instructiv-educativ nu putem trece cu vederea faptul 
că fiecărui elev din ultima clasă a şcolii i se încredinţează, spre 
studiu, un elev din clasele de la aplicaţie, căruia, pe baza 
observaţiei zilnice, a măsurătorilor şi testelor pedagogice, 
trebuia să-i întocmească fişa psiho-pedagogică. Unele din 
rezultatele acestor măsurători şi teste inspirate din operele lui  
A. Binet şi E. Claparede, s-au publicat între anii 1932-1934 în 
paginile revistei „Cuvântul nostru”, care apărea sub egida 
Asociaţiei învăţătorilor din fostul judeţ Dorohoi”… 

(Gh. Alexandru, Alex. Ionescu din articolul „Şcoala de aplicaţie şi 
practică pedagogică”, volumul „Şcoala normală de la Şendriceni – evocări, 

1919-1957”, p. 50, Bucureşti, 1978). 
* 
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Cuvântul nostru 
 

Cuvântul nostru, revistă a şcolii primare mixte nr. 3 
Dorohoi, apreciată de către Tudor Opriş în „Reviste literare ale 
elevilor 1934-1974”, p. 151. 

* 
 

Cuvântul Ţăranilor 

 
Cuvântul Ţăranilor, publicaţiune săptămânală 

independentă pentru luminarea poporului, sub conducerea unui 
comitet prezidat de dl avocat Eugen N. Uhrynowski, apare la 6 
noiembrie 1924, ca o continuare a publicaţiei „Cuvântul Liber 
Dorohoian”. 

„Când am pornit a scoate gazeta, am plecat cu gândul 
hotărât să fac o gazetă obştească, a noastră, a tuturor”, lăsând să 
ştie toată lumea, „că vreau să o încredinţez unui comitet de 
direcţie cetăţenesc, ca acolo unde ar fi să greşesc eu însumi ca 
om, să am stavilă, iar astăzi nu mai conduc această gazetă după 
cum mă taie capul pe mine, ci aşa cum mă înţeleg cu 
comitetul”… 

Redacţia şi administraţia str. Grigore Ghica; Tipografia 
„Gazeta Dorohoiului” – Dorohoi; format 33x47 cm. 

Despre „asasinarea feciorului de răzeşi care a fost 
prefectul de Iaşi – Manciu” redacţia publica în centrul paginii 
întâi a ziarului nr.9 din 6 noiembrie 1924 articolul „Necinstirea 
credinţei” în care blama răspândirea şi la Dorohoi a unei gazete 
tipărite la Iaşi, sub egida „Asociaţiei studenţilor creştini”, fără 
însă a-şi semna materialele, pentru că „fapta celor ce au scos şi 
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împrăştiat gazeta nu-i treabă de român şi creştin care nu le-a 
făcut cinste răspânditorilor ei”. 

C. Ciocoiu, preot iconom, într-un articol, publicat ca 
serial, amintea că „biserica din Herţa, închinată cu toată averea 
ei la Constantinopol de Mihail C. Şuţu Vodă (1794-1795) era să 
fie vândută la mezat de nişte armeni, dar răscumpărată, spre 
onoarea Ţării, de Alexandru C. Moruzi Vodă (1801-1806) şi 
încredinţată spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, astăzi biserica 
Herţei e o biserică parohială săracă”… 

La a zecea săptămână de la apariţia ziarului, Al. Vasiliu, 
avocat, fost magistrat, făcea „balanţa” a ceea ce a fost când a 
apărut „Cuvântul liber” şi unde s-a ajuns astăzi când „Cuvântul 
Ţăranilor” e tot mai căutat în cele mai îndepărtate sate chiar de 
neştiutorii de carte, cărora le lecturează nepoţii săptămânalul… 

Că ţărănimea făcea zid în jurul „Cuvântului Ţăranilor” 
stă mărturie „Răvaşul de solidaritate a sătenilor din Corlăteni, 
Mateeni, Dimăcheni, Miclăuşeni şi Carasa”, publicat în acelaşi 
număr. 

Cu numărul 10 săptămânalul poartă subtitlul: „Gazetă 
independentă pentru luminarea şi organizarea politică a 
mulţimii”, iar nr. 11 „Gazeta Partidului Ţăranilor” pentru 
luminarea şi organizarea politică a mulţimii”, întreaga pagină a 
foii de sub titlu explica cum s-a ajuns la crearea „Partidului 
Ţăranilor”; când ţărănimea în masă părăseşte pe satrapul 
Buţureanu şi preferă „Partidul Ţăranilor”. Dl Eugen N. 
Uhrynowski, directorul „Cuvântul Ţărănimii” era rugat de 
ţărănime să organizeze şi să ia conducerea partidului. Crezul 
partidului: apărarea nevoilor obşteşti cu cinste şi dreptate prin 
ţărănimea luminată şi prin toţi oamenii iubitori ai ţărănimii. 

Urma un proces-verbal care atesta că ţăranii din judeţul 
Dorohoi, membri în partidul „Naţionalist al Poporului” de sub 
şefia dlui Neculai Buţureanu, începând cu 14 noiembrie 1924, 
împreună cu preoţii, profesorii şi alţi oameni de bine, îl părăsesc 
şi  constituie Partidul Ţăranilor, care să nu se mai amestece cu 
nici un partid. 

Lupta dintre partide şi liderii lor devine şi luptă a celor 
două ziare, „Solia” lui Buţureanu devenind în ochii celor de la 
„Cuvântul”… „canaliile de la „Solia” ”. „Banda de şarlatani de 
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la Solia sunt nişte canalii şi nişte calomniatori ordinari, care 
mint sub toate formele” se spunea într-un articol care avea titlul 
„Criza morală”. 

Duşmănindu-se, cei de la „Cuvântul Ţăranilor” în 
numărul din 27 ianuarie 1925, sub titlul „Veşnica ei pomenire” 
îi şi cântase prohodul Soliei: 

Opt zile mai 'nainte de ghenar 
Sfârşitu-s-a cu nasu-n băligar 
A lui Culai simpatică „Solia” 
Ce'mprăştie doar vrajba şi câiniea”. 

 
Şi în final, oarecum contrazicându-se, ori corectându-se: 
 

„Abia sfârşii de făurit cântarea 
Şi-n scremăt greu ieşi… (Solia) 
Ieşi cu greu spurcata lor beltea, 
Sfrijită, puturoasă,… vai de ea!” 

 
De la 27 ianuarie 1927 ziarul „Solia” a mai avut încă zile, 

nu multe, dar a avut. 
De la 15 martie 1925 „Cuvântul Ţăranilor” devine 

„Gazeta Partidului Ţărănesc”, director proprietar – avocat 
Eugen N. Uhrynowski, tot săptămânal, în 5000 de exemplare 
tipărite, ca şi până atunci. 

Editorialul „Din rostul ţărănismului –Partidul Ţărănesc” 
era semnat de I. Mihalache, conducătorul partidului, iar Eugen 
N. Uhrynowski semna articolul „Ţărani”, alături de care îşi 
pusese şi fotografia. 

Numărul mai publica „Programul Partidului Ţărănesc de 
sub şefia lui Ion Mihalache – ce este şi ce vrea Partidul 
Ţărănesc”, dar şi vestea chemării în judecată pentru atentat la 
bunele moravuri a avocatului Ion Ojoc din Dorohoi, membru al 
partidului lui Buţureanu, director şi proprietarul ziarului 
„Solia”. 

Deosebit de „Solia”, controverse politice şi jurnaliste a 
avut „Cuvântul ţăranilor” şi cu ziarul local „Speranţa” care, în 
două numere consecutive, scrisese în apărarea celor de la 
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„Solia” („Un răspuns Speranţei” în „Cuvântul ţăranilor” din 26 
iulie 1925). 

Cu 28 martie 1926, „Cuvântul ţăranilor” devine foaia 
oficială a „Partidului Ţărănesc”, organizaţia de Dorohoi, iar la 
22 august 1929, ziar independent, cu redacţia şi administraţia în 
strada Alexandru Ioan Cuza – cu editorialul „Reapărem”. 

„După ce-şi făcuse datoria de a răscoli mucegaiul şi a 
desfunda bălăriile ce înăduşeau viaţa publică”, ziarul îşi 
reîncepea activitatea pentru că lovitura dată, sabia nu se va lăsa 
jos până ce, ori se va frânge, ori va răpune. 

Ziarul îşi relua activitatea, după o întrerupere de 3 ani, 
după cum o spune în „Situaţia politică” în „condiţiile în care 
comunişti, socialişti, averescani, lupişti, agrarieni, liberali, 
naţional-ţărănişti îşi dispută, ori au pretenţia de a-şi disputa 
întâietatea, ori de a se afirma”. Ziarul din 22 august 1929 avea 
două pagini şi era tipărit la Tipografia I.L. Bercovici şi fiu, din 
Dorohoi, dar fusese tipărit şi la Tipografia „Concurenţa” –  
O. Marcovici din Botoşani. 

În general păstra multe din rubricile pe care le promovase 
„Cuvântul liber” din Dorohoi: „Curiozităţi”, „Politica locală”, 
„Edilitare”, „Scandalul cu pâinea”, dar avea mai multe 
semnături: Adrian Botez, Al. Vasiliu, C. Ciocoiu, Mihalache 
Zamfir, D. Chiriac, I. Munteanu, Toader C. Dumitraş ş.a. 

* 
La moartea lui Const. Ciocoiu, pr. Const. Munteanu, 

profesor secundar, preşedintele „Asociaţiei profesorilor 
secundari” Dorohoi spunea: „…Casa şi copiii dragi ai părintelui 
Ciocoiu au fost biserica şi şcoala, elevii şi credincioşii de care 
se desparte acum cu trupul. 

…Părintele Ciocoiu e ctitorul şcolii secundare a 
Dorohoiului. Piatra de temelie a liceului în faţa căruia stăm, 
temelie de suflet şi muncă a pus preotul Ciocoiu. A luat parte la 
înfiinţarea gimnaziului în 1879 şi de atunci până în 1915, când a 
ieşit la pensie, timp de 36 de ani, toată puterea vieţii lui a fost 
profesor, a fost educator. A animat cu idealismul, blândeţea şi 
bunătatea sa, viaţa şcolii. Când oamenii trebuitori pentru aceasta 
erau aşa de puţini, a stat modest nedeslipit de şcoală. A scris 
broşuri cu tălmăcirea istoriei şi a învăţăturii sfinte pe care le 
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împărţea elevilor ca şi credincioşilor. A fost timp de 5 ani şi 
director, deşi ocupaţiile şi trebuinţele bisericii îl cereau şi la 
conducerea lor ca protopop. 

Şi după ce a ieşit la pensie s-a interesat veşnic de liceu… 
Biserica a deschis uşa şcolii româneşti. Preoţii au fost primii 
dascăli, ceasloavele şi psaltirile primele manuale, pridvoarele 
bisericilor primele săli de clasă. 

Părintele Ciocoiu ne face astăzi cu tâlc această lecţie a 
trecutului, lecţie de istorie a şcolii dorohoiene, la fel cu aceea a 
întregului neam. A aprins şi a dezvoltat puterile cele mai înalte 
de viaţă care întotdeauna vor chezăşui fericirea unui neam: 
credinţa şi învăţătura, şcoala şi biserica, inima şi mintea.  
„A lucrat şi a învăţat, cum spune Scriptura, şi de aceea, mare se 
va chema”. 

(Din revista „Mitropolia Moldovei” nr. 4/aprilie 1936, p. 151-152) 
 

* 
 

Dorohoiul 

 
Dorohoiul, Foaea intereselor Judeţului Dorohoiu, apare 

în fiecare duminică, începând de la 1 ianuarie 1891. Administraţia şi 
redacţia: Tipografia şi Librăria „I.L. Bercovici”; Administrator şi 
Girante respunzetor: G.D. Ferman; format 25x40 cm. 

„În tot cursul existenţei noastre vom lăsa la o parte 
politica şi ne vom ocupa numai de interesele locale, ale 
judeţului şi ale comunei Dorohoiu… 

…Vom susţine binele din orice parte va veni şi ne vom 
sili a deştepta în fiecare simţământul demnităţii, al muncii şi 
onestităţii” – se spune într-un fel de „Cuvânt de început”. 
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În articolul intitulat „Din localitate” se afirmă că în ciuda 
mărcii „Racul” pe care o purta judeţul, în ultimii ani gospodarii 
locali „au obţinut favoarea a se face la Dorohoi linie ferată, 
local de gimnaziu, înfiinţare de şcoli, facere de şosele etc.” 

Se evidenţia că „sub patronajul dlui N. Boldur – 
Epureanu, prefectul judeţului, se va da un bal în beneficiul 
fondului filantropic al Societăţii funcţionarilor publici, iar 
doctorul primar al judeţului, Ştefan H. Grandea le va da 
consultaţii gratuite. 

La „Ştiri din ţară” se menţiona că „de la 1 octombrie 
1889 şi până la 1 octombrie 1890 au plecat prin portul Turnu-
Măgurele 50.973.060 kg grâu, 31.849.650 kg porumb, 
6.186.485 kg rapiţă, 4.400 kg orz, 29.100 kg ovăz şi 16.096 kg 
mei. Suma vamală încasată de acest export este de 39.785,39 
lei”. 

Din acelaşi ziar (28 ianuarie) aflăm că „preţul vagonului 
cincantin s-a urcat de la 850 la 900 lei pentru popuşoi, iar grâul 
se menţine la preţul de 1425 lei, ovăsul s-a ridicat la 1150, iar 
orzul nu are cumpărători”. Informaţie care ne serveşte a afla 
preţul pe kg. de cereale la data aceea (abonamentul pe un an la 
Dorohoiul costa 12 lei). 

Ziarul se mai referea la „Fapte generoase” (distribuirea 
de bani şi lemne săracilor la sărbătoarea Crăciunului), 
organizarea de licitaţii, revocări de procuri în contracte 
economice, reclamă comercială – referitoare la tipărirea de: 
broşuri şi ziare, registre şi etichete, bilete de nuntă, cărţi de 
vizită şi logodnă, invitaţii de botez. 

Se publica şi legea care urma a se aplica începând cu 2 
aprilie 1891 „relativ la reducerea taxei de 5% la 2,5% asupra 
salariilor impegaţilor civili ai statului, judeţului, comunelor 
urbane, stabilimentelor de binefacere şi de utilitate publică, ai 
caselor de comerţ şi de bancă sau în comandită şi ale tuturor 
celorlalţi impegaţi particulari”… 

Administraţiile publice erau datoare „să reţină taxele prin 
actele de lichidare a onorariilor, să le depună la tezaur, 
rămânând răspunzători pentru orice omisiune”. 

La rubrica „Din localitate” găsim şi invitaţii care nu intră 
în obiceiul demnitarilor României în anul 2004: „Subsemnatul 
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V.I. Calcantraur, senatorul Colegiului al II-lea din Judeţul 
Dorohoi, fac cunoscut şi rog pe toţi alegătorii din toate trei 
colegiile electorale că în ziua de 24 martie 1891, orele 8 p.m. să 
binevoiască a se întruni în sala şedinţelor Consiliului comunal 
al Urbei Dorohoi pentru a face Darea de seamă ca mandatar al 
judeţului în parlament”. 

Iar ziarul specifica: „Zilele acestea au urmat mai multe 
întruniri ale alegătorilor provocate de toate partidele”. 

Unele numere ale Dorohoiului publica şi câte o şaradă la 
care trimiteau dezlegări consemnate în ziar: dna M.I. din Târgu 
Neamţ, dl David Noech, student la Gimnaziul din Dorohoi şi  
V. Pampaş, Berlad, dar şi foiletonul „Doctorul Simon şi 
Societatea Simbolica”, nuvelă umoristică din limba latină de 
Racpi. 

De la 6 ianuarie până la 22 decembrie 1891 au apărut 10 
numere ale ziarului Dorohoiul. 

Cu numărul 4 administraţia ziarului funcţiona în strada 
Şcoalelor, vizavi de Hotel Zoller. 

* 
 

Dorohoiul 
 

Dorohoiul, organul partidului conservator, de nuanţă 
Cantacuzinistă, a apărut la 12 septembrie 1902 la Dorohoi şi 
era rezultatul sciziunii între nuanţa Cantacuzină şi cea Carpistă, 
ziarul făcând mărturisirea, în primul său număr, că Dorohoiul a 
fost ultimul judeţ unde s-a pronunţat separarea, aripa 
Cantacuzină trăgând nădejdea că se va uni, până la urmă, şi va 
lucra cu cealaltă aripă – Carp. 

De altfel, Cantacuziniştii au fost cei care au susţinut 
evitarea sciziunii, demers neprimit de Carpişti. Primii 
pronosticau că într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, 
ultimii, dacă nu vor ajunge la sentimente mai bune „vor pierde 
în masă marea liberalilor ori în totalitate fiinţa”. 

Confratele Steaua – cu care adesea vor fi conflicte de 
opinii şi de deontologie publicistică – saluta pe noul venit şi 
aprecia: „Cu cât vom avea mai multe organe de publicitate în 
localitate, cu atât interesele generale vor fi mai bine discutate, 
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mai ales când personalităţile şi oarba pasiune nu vor forma 
materia principală a discuţiilor”… 

Ziarul Dorohoiul de la 1902 era creaţia lui Dimitrie P. 
Moruzi care, părăsind partidul liberal, nimerise în cleştele celor 
două grupări politice – liberalii şi junimiştii, el reprezentând 
gruparea conservatoare care se pregătea pentru alegerile locale 
de la 3 noiembrie 1902 şi îşi crease organul de luptă. 

Alegerile trecând, la 2 februarie 1903 înceta şi activitatea 
ziarului Dorohoiul, iar Ziarul Steaua la rubrica „Politica la 
Dorohoi” publica panegericul care vestea: 
 

S-a stins şi Dorohoiul 
În zvârcoliri spasmatice, 
L-a năbuşit gunoiul 
Produs de-atâţia şolitici. 
 
Ciuperca răsărită 
Pe vremuri de alegeri, 
Uscatu-s-a pălită 
De-atâtea reculegeri… 

* 
Ciupercă „Dorohoiul” 
Ce-n rău timp te-ai ivit 
Reintră în gunoiul 
Din care-ai răsărit. 
 

Şi schimbând cadenţa: 
 
Pe zâzâca 'zios 
Pe-un mal puturos 
Misică duhovnic 
Şi Cusin ţărcovnic 
Îngroapă-n gunoi 
Gazeta Dorohoi. 

 
Gunoaiele răposatului Dorohoiul (Ciupercă, Misică, 

Cusin) s-au amestecat în redacţia Steagul de la Botoşani făcând 
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„ca prostia şi obrăznicia să ia locul inteligenţei şi urbanităţii”, 
cum scria Steaua la 23 februarie 1903. 

De la amabilităţi între cele două ziare, Steaua şi Steagul, 
s-au purtat apoi îndelungate controverse, materializate în 
articole de presă. 

* 
„Dorohoiul. Au apărut cu acest nume mai multe ziare la 

Dorohoi, în 1881, 1891, 1896, 1902-1903”… 
(Din „Almanahul dicţionar al presei din România”, Bucureşti, 1926). 

* 
 

Drumul nostru 
 

Drumul nostru „În localitate a apărut Drumul nostru – 
un nou confrate care şi-a propus să apară săptămânal” scria 
Informatorul Dorohoiului din 30 iulie 1932. 

* 
Ecoul Dorohoiului 

 
Ecoul Dorohoiului, organ conservator, apare săptămânal 

din anul 1908, sub direcţia domnilor Alexandru A. Stoeanovici, 
Ernest Camano şi N.N. Vornea. 

Relaţii referitoare la ziar le oferea dl N. Uhrynowski. 
Avea redacţia la Clubul conservator Dorohoi şi se tipărea 

la Tipografia Făinar. 

 
Facsimil de pe o pagină a ziarului 

* 
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Ecoul Ţării de Sus 
 

Ecoul Ţării de sus: „Ziarul din Dorohoi „Ecoul Ţării de 
Sus” – care deja de la al doilea număr de la naşterea sa şi-a 
schimbat numele (iniţial se numea „Ţara de Sus”), din cauza 
neînţelegerilor ce s-au ivit între redactorii săi, - anunţă că la 
toamnă se va înfiinţa în acel oraş gimnaziul care până acum se 
afla numai în stare de proiect şi pentru care s-a prevăzut la 
bugetul statului suma de 5000 lei”, scria ziarul „Românul” din 
29 iulie 1879. 

Şi tot în „Românul” din 19 august 1879, p. 772: „Ecoul 
Ţării de Sus” anunţă că pe lângă cele două case de economii ce 
există în judeţul Dorohoi şi care posedă un capital de aproape 
120.000 franci, s-a înfiinţat şi o Societate comercială română”. 

La 18 septembrie 1879, p. 860, „Românul” revine: 
„Ecoul Ţării de Sus” anunţă cu o deosebită mulţumire, că la 6 
septembrie s-a deschis şi în Dorohoi gimnaziul. 

„Aşa deci încă o şcoală care va produce Postulanţi! Voim 
cât mai multe şcoale, însă şcoale care să corespundă 
adevăratelor noastre trebuinţe. Moldova de sus e copleşită de 
evrei şi nu se găsesc altceva mai bun de făcut decât a se crea, 
prin subvenţie de la stat, o şcoală care nu ne va aduce nici cel 
mai mic ajutor în luptă cu elementele care au ajuns stăpâni mai 
pe toată activitatea economică în acea parte a ţării… E o 
greşeală şi mare greşeală. Cei 5000 lei ce dă Guvernul pentru 
gimnaziu s-ar fi putut întrebuinţa mai bine şi mai cu folos 
înfiinţându-se o şcoală reală. 

Cât pentru domnii Chernbach, Calcantraur şi Dimitriu, 
care s-au oferit a face cursuri gratis la şcoala aceasta, nu putem 
decât să-i felicităm şi să le adresăm mulţumiri pentru concursul 
ce dau răspândirii instrucţiunii. 

Ce bine ar fi fost însă ca concursul domnilor patrioţi să fi 
fost cerut pentru o şcoală reală”. 

* 
 

„La 19 decembrie 1879, p. 1056, „Românul” 
consemnează: „Ecoul Ţării de Sus” află că cetăţenii din Săveni 
(judeţul Dorohoi) au înfiinţat o Casă de economii. Dorim 
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prosperitate casei şi felicităm pe cei care au contribuit la 
înfiinţarea ei!” 

„Ecoul Ţării de Sus publică o Dare de seamă asupra 
situaţiei Casei de economii din Dorohoi, la începutul anului 
1880, scrie „Românul” din 18 ianuarie 1880, p. 54. 

Se făceau referiri la cifrele contabile din anul 1879 şi se 
lăuda activitatea administraţiei acelei frumoase şi folositoare 
instituţii”. 

„Românul” din 7 februarie 1880 publica tot după „Ecoul 
Ţării de sus” informaţii referitoare la Casa de economii din 
Horodiştea (Dorohoi) al cărei comitet „publică Darea de seamă 
de mersul acelei instituţii de la 12 decembrie 1879 până la 23 
ianuarie 1880”, iar mai jos anunţa: „şi la Săveni s-a format un 
comitet de doamne în scopul de a strânge ofrande, pentru a veni 
în ajutorul celor lipsiţi”. 

* 
Prin Decret regal nr. 2930 din 6 iunie 1923, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 63 din 22 iunie 1923 Gimnaziul din 
Dorohoi se transforma în liceu. 

* 
 

Excelsior 
 

Excelsior, revistă a Grupului şcolar agricol Şendriceni – 
Dorohoi, Anul I, nr. 1 septembrie 1999. 

Revista însemna „o mare îndrăzneală, căci atâtea şi atâtea 
altele au apărut şi au murit după primul sau al doilea număr” 
spunea prof. Marcela Atitienei în „Un început”. 

Nu ştim dacă Excelsior mai vieţuieşte pentru că în fondul 
arhivistic consultat nu există decât primele trei numere şi un 
supliment din 1999, toate în 24 de pagini, iar suplimentul în 16, 
într-o formă grafică de invidiat. Formatul 20x29 cm. Bogată în 
ilustraţii. 

Spunându-ne „Cuvinte pentru început”, directorul, ing. 
Sergiu Lungu, consideră revista ca „un moment de reînnodare a 
legăturii cu trecutul, având în vedere că a existat o revistă care 
s-a numit „Frângurele” şi care a apărut la 1 martie 1927 – 
revista Şcolii normale Şendriceni, care şi-a încetat activitatea în 
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aprilie 1941, iar la o nouă ediţie, în 1957, era redactată de elevii 
Liceului agricol, pentru că şcoala normală era… desfiinţată. 

„De ce „Excelsior”? Întreabă şi răspunde directorul: în 
limba latină înseamnă mai sus, cuvinte ce corespund aspiraţiilor 
şi năzuinţelor noastre”. 

Daniela Grigoraş la rubrica „File de letopiseţ” face „Un 
scurt istoric al şcolii”: 

„1 septembrie 1919. 
Atunci lua fiinţă la Dorohoi Şcoala Normală de 

învăţători, prima vatră de cultură de acest fel din nordul ţării. 
 

 
 

…Şcoala a primit numele autorului „României pitoreşti” 
şi, pe fondul operei sale propaga dragostea de viaţă şi respectul 
pentru om şi muncă, pregătea învăţători pentru satele ţării. 

În primul an, şcoala a funcţionat în localul gimnaziului 
„Grigore Ghica”. 
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În anul 1920, conducerea şcolii a cumpărat de la obştea 
agricolă „Cănănău” din Şendriceni conacul moşiei şi 16 hectare 
de teren arabil, pe lângă şoseaua ce duce  spre satele Ghilia şi 
Lozna, la 4 kilometri de oraş. Aici, în clădirile improvizate ale 
conacului, au funcţionat timp de 3 ani cursurile Şcolii Normale. 

În anul 1923 a început construirea clădirii care se 
păstrează şi astăzi”. 

Mai aflăm că în anul 1920, Şcoala Normală  
„Al. Vlahuţă” din Şendriceni Dorohoi obţinea o medalie de aur 
la o expoziţie pe ţară, că în anul următor – altă medalie, tot din 
aur, iar la expoziţia agricolă din Dorohoi primea în 1926 
„Diploma de onoare” pentru exponatele sale. 

De-a lungul anilor – spune profesoara cu justificată 
mândrie – şcoala a fost vizitată de istoricul Nicolae Iorga, prof. 
univ. Ioan Simionescu, prof. univ. O. Tafrali, organizatorul 
Muzeului de istorie din Iaşi, de prof. univ. Simion Mehedinţi, 
George Enescu, Liviu Rebreanu. 

Revista avea un colectiv de redacţie: Anca Gorgan, Cezar 
Calancia, Corina Gheras, Marcela Puhăceanu, Cristian 
Zamosteanu, Alina Mihăescu, Claudia Adam, Al. Hriţac, 
Leonte Gabriel, Viorel Benţa, Lucian Negrilă; profesor 
coordonator – Marcela Atitienei. 

Culegerea şi tehnoredactarea: Elena Ichim, Bogoş Dan; 
corector: Angela Olariu. 

Tipografia: S.C. „Muşatinii” S.A. Suceava. 
Fiecare număr se deschidea cu un moto cuprinzând 

versuri de Nichita Stănescu. 
Publica proză şi versuri, în rubrici diverse şi numeroase: 

„Cuvinte, expresii, citate celebre”, „Şi ei au fost ca voi”, 
„Printre voi – unde mergeţi când fugiţi de la şcoală”, „Prima 
lege a lucrărilor de laborator”, „Mai glumesc şi scriitorii”, un fel 
de „Magazin” cu „Love-test: Nu mă iubeşti? Mă iubeşti!”, 
„Perluţe de ale elevilor”, „Şi ei sunt oameni: De-ale 
profesorilor”, „Dicţionar cosmetic” şi „Din trecutul cosmeticii”, 
„Fii frumoasă – relaxează-ţi spatele”, „Linia modei”, „Ştim să 
bucătărim”, „Calendar literar”, concurs de cuvinte încrucişate, 
dar şi „Am văzut în librării – dicţionare, cărţi şi reviste”… 
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Alături de cele citate, lucrări şi mai serioase, de mai 
deplină maturitate şi interes: „Mărţişorul” – proză realizată de 
prof. Marcela Atitienei, „Argumente în favoarea bunelor 
maniere” de Corina Gheras, „Sexul şi sexualitatea – concepţie şi 
conduită de-a lungul istoriei” de dr. Daniela Paşcu, „Eclipse 
totale de soare” de Viorel Benţa, „Eminescu în viziunea lui 
George Călinescu” de prof. Marcela Atitienei, „Mihai Eminescu 
– note biografice” de prof. Georgeta Culiceanu, „Literatură – 
decese misterioase – Timpul nu a mai avut răbdare cu Marin 
Preda” după Florentin Popescu – o istorie anecdotică a 
literaturii române, şi, fireşte, poezii, traduceri de Mihai Beniuc: 
„Rudyard Kipling - If (Dacă)”, „Kostas Varnalis – „Anti – 
dacă” şi „Podul Mirabeau”, după Guillaume Apollinaire (1880-
1918) din care am reţinut versurile: 

„…Iubirea curge-ncet şi nu în torente 
Şi trece – aşa mereu 
Vai, viaţa trece-n unde lente 
Iar în Speranţă-s coarde violente”… 
Alături de traducerile maestrului, versuri ale elevelor 

Anca Gorgan („Zi de iarnă”), Giorgiana („Dor”) şi, iar 
Giorgiana („A iubi”) pe care o şi redăm: 

„Ţi-am dăruit/ gândul,/ lumina şi frumosul, până când/ 
cutia sufletului meu/ a rămas goală./ Dar eu,/ eu ce am rămas?/ 
Cu un om care mi-a ars nopţile,/ mi-a stins privirile/ iar astăzi/ 
mi-a spart cutia goală/ a sufletului”. 

În numerele următoare, colectiv de redacţie cu noi nume, 
altele plecate, cu nume noi de autori – Irina Aionesei, Aurelia 
Marinescu, Delia Julinschi, prof. I. Azoiţei, Oana Ciobanu, cu 
rubrici noi – „Horoscop”, „Anunţuri de mare şi mică 
publicitate”,”Ştiaţi că…”, „Atelier literar”, „Imagini foto din 
activitatea bibliotecii şcolii”, „Miss Primăvara”, „Curiozităţi” 
etc., materiale cu titluri: „160 de ani de la naşterea „Împăratului 
Poveştilor” – Ion Creangă”, „Scurt istoric al bunelor maniere 
sau despre… obiceiuri” de Aurelia Marinescu, şi nelipsitele 
versuri, dintre care „Dorinţă” de Jeni (XII 0): 

„Vino-n codrul la izvorul/ Care susură sub tei/ Ne-om 
întinde pe covorul/ De frunzişuri, singurei…/ 
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- Singurei? Nu vin, mi-e teamă/ Că mi-i face tu ceva/ 
-Eu? Mă jur pe fraţi şi mamă/ Nu te-ating/ Pe cinstea mea;/ 
Atunci, zise mititica,/ Pricepând cum vine treaba:/ -Păi, dacă 
nu-mi faci nimica,/ Pentru ce să vin degeaba?” 

* 
 

Farul 
 

Farul, revistă de literatură, sociologie, ştiinţă şi artă, 
apare la Dorohoi în perioada 15 martie – octombrie 1915, în 
total 8 numere, publicaţie lunară, format 17x23 cm. 

Era destinată a înviora viaţa culturală a oraşului. 
Primul număr reproducea din „Revista idealistă” un 

medalion dedicat poetului Ion Păun Pincio, care „a ştiut să cânte 
în imagini (…) marile dureri sociale”. 

Colaborau cu proză: Stelian I. Constantinescu,  
N. Vaschide.Se publicau traduceri din Jean Marie Guyau şi Paul 
Verlaine. Versuri: Cincinat Pavelescu („Din exil”), Radu 
Cosmin, Volbură Poiană, I.C. Vissarion. 

* 
 

Foaia Poporului 
 

Foaia Poporului, editată de Societatea culturală 
„Tinerimea” de la Mihăileni, era, ca şi revista Tinerimea – 
denumită ulterior „Moldova Literară” destinată publicului din 
mediul rural şi aveau ca director pe cunoscutul publicist 
Filimon Rusu, autor şi al unei monografii a Mihăilenilor – cu o 
prefaţă semnată de Nicolae Iorga. 

Apăreau în anii 1927-1935. 
* 
 

Foişorul din Dorohoi 
 

Foişorul din Dorohoi, ziar cotidian, politic, economic şi 
literar, anul I, apare cu numărul 4 la 17 iulie 1878; redacţia şi 
administraţia la dl Micali, avocat în Dorohoi; format 24x38 cm. 
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Girant responsabil: I. Neculau; Imprimeriile – Ilie Gh. Raclişi – 
Dorohoi. 

În numărul 6 din 25 iulie, în „Avis Cetitorilor” se scria: 
„Atât din cauza lipsei de lucrători, cât şi din cauza plecării 
unora dintre domnii redactori ai ziarului, Foişorul va apare 
pentru câtva timp numai de două ori pe săptămână, marţea şi 
sâmbăta”. 

* 
 

 
 
Foişorul publica dezbaterile de la Curtea cu juraţi din 

Dorohoi în procesul evreilor de la Darabani în contra a 68 de 
români, doi greci şi un evreu ”românii fiind ţărani muncitori iar 
unii cu meserii şi profesii libere, precum un rotar şi doi 
scripcari”… 

Conflictul iscat la Dorohoi – se spunea în ziar – n-avea 
decât scopul necontenit urmărit de evrei de a proba că este 
persecuţiune în contra evreilor,că sunt maltrataţi şi că pentru a 
pune capăt acesteia trebuie ca Europa să silească România să le 
acorde drepturi civile şi politice, aprecia gazeta. 

Darabanii era locul cel mai propice de a provoca un 
asemenea conflict pentru că nicăieri evreii nu se cred mai siguri 
de reuşită şi mai solid aşezaţi decât în districtul Dorohoian. 

Ziarul „Românul” din Bucureşti se ocupa şi el de 
procesul locuitorilor de la Darabani. La 2 august 1878, 
referindu-se la procesul de la Curtea cu Juri de la Dorohoi 
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„Românul” scria: „primul act de acuzare nu conţinea mai puţin 
de 165 nume. Astăzi nu mai sunt decât 71 acuzaţi”. 

Din textul actului de acuzare de la Curtea de Apel din 
Iaşi, din 13 martie 1878, rezultă că în ziua respectivă, duminica, 
zi de bâlci la Darabani, ţăranii veniseră să se aprovizioneze, dar 
cum erau cu capetele aprinse de băutură, unul, Dimitrie 
Frunzuc, s-a întâlnit cu evreul Zeilic Cuşmariu, către care se 
pusese chezaş pentru ciobanul Simion Mocan din Puţureni 
pentru nişte miei pe care Morar îi vânduse lui Cuşmariu. Evreul 
i-a cerut lui să-i aducă mieii, şi, după mai multe vorbe, evreul i-
a dat o palmă lui Frunzuc – care a ripostat. De aici bătaia între 
românii şi evreii din jur care au sărit în ajutorul conaţionalilor 
lor. Deci scandal – dintr-o simplă întâmplare, spunea reporterul. 

La 8 august, acelaşi ziar (Românul, p. 720) revine şi 
descrie condiţiile în care stăteau în arest, la Dorohoi, de 14 luni, 
cei 71 de oameni: 

„Închisoarea de la Dorohoi constă dintr-o căsuţă cu o 
ante-cameră şi patru odăi, dintre care una rezervată pentru 
cancelaria directorului. În celelalte trei, sunt înghesuiţi 40 de 
oameni: 14 în odaia din dreapta şi 26 în celelalte două din 
stânga. Aceste săli sunt mici, cu tavanul scund, dar, altfel, 
destul de curate. 

Odăile au de-a lungul zidului, la o înălţime de jumătate 
de metru, nişte scânduri acoperite cu rogojini; ele servesc de 
paturi, de scaune, de mese, de totul în fine, şi acolo trăiesc, 
mănâncă, dorm, unul peste altul, de 14 luni, 15-18 oameni, care, 
poate, nu sunt vinovaţi, căci nu-i putem privi ca vinovaţi până la 
pronunţarea sentinţei. 

Ceilalţi 30 acuzaţi, negăsind locul în temniţă, au fost 
depuşi, într-un subsol, boltit ca o pivniţă, cu răsuflători, unde nu 
este nici o sobă. 

…Eram cu unul din avocaţii acuzaţilor; Dsa văzând un 
bătrân ca de 85 de ani îl întrebă: 

- Moşule, ce avere ai? 
- Baba şi doi copii, răspunde bătrânul”. 
Revenind la procesul care se înfăţişa pentru prima oară 

înaintea Curţii cu Juraţi din Dorohoi la 22 iunie 1878, reporterul 
notează: „Curtea era prezidată de dl G. Alesandrescu Urechia şi 
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fotoliul acuzatorului public era ocupat de dl Bârzu procuror al 
Curţii de Apel din Iaşi. Acuzaţii erau apăraţi de domnii  
N. Ionescu, Al. Mili Şendrea, Pantazi Ghika, Ciumara şi 
Nicoli… 

Mai mult de 600 persoane erau chemate, fie ca martori, 
fie ca acuzaţi”… 

Ziarul „Foişorul” din 1 august 1878 sublinia că în urma 
războiului din 1877 la Congresul de la Berlin „puterile Europei 
au tratat România ca pe un stat învins, au nesocotit toate 
drepturile învingătorului, au violat autonomia ţării, ne-au răpit 
Basarabia”, în curând „fotoliile repartizate naţiunii din 
Basarabia, în camerele legiuitoare ale României, vor fi acoperite 
în doliu, pentru că o parte din România va fi pradă străinului”… 

Şi adăuga cu convingere: „Basarabia este România! O 
puteţi răpi astăzi dar n-o veţi muscăli şi când ora dreptăţii de 
liberare va suna, Românii cu Românii îşi vor da mâna, 
Basarabia va reveni iar la ţara care-i aparţine de drept prin 
naţionalitatea ei ca soră Română va fi tot a României!” 

„Foişorul” fiind şi foaie literară publica şi „Fantasii 
literare şi artistice”. Despre Petrino – „scump şi iubit bard al 
Bucovinei, strălucire între strălucirile poetice ale României” în 
numărul 11/1878 citim: 

„Petrino avea geniul lui Lord Byron, eleganţa stilului şi 
înălţimea imaginaţiunii lui Lama Rîinnes. Frenetic, de 
naţionalitate română, având mai presus de toate amorul patriei, 
cel dintâi accent de armonie al său a fost un suspin adresat 
Bucovinei, pe care o adora cu frenezie, şi un strigăt de indignată 
revoltă contra Austriei, care a răpit acea fiică a României de la 
sânul Patriei – Bucovinean de naştere şi de suflet, inima lui se 
revolta în contra ideii de a fi supus austro-ungar. 

Având presimţământul că el însuşi avea să fie într-o zi 
martir al ideilor, al credinţelor, al patrimoniului său, el avea cultul 
martirilor patriei şi adoraţiunea victimelor românismului”. 

„Vin să depun lacrimile Bucovinei – zicea el în admirabilul 
său discurs rostit la 1875 în memoria lui Grigore Ghica, 
Domnitorul Moldovei, cel decapitat – pe mormântul Domnului 
nostru Grigore Ghica, care pentru dânsa şi cu dânsa împreună, a 
căzut, el în mâinile ucigaşilor săi, ea sub jugul străin…” 

 114



 
Poetul Dim. Petrino 

 
„…Din Valea Colbului şi până la malurile Nistrului, 

zicea el în acel discurs, de prin codrii munţilor Carpaţi, din 
trunchiul fiecărui brad care a fost martor al urgiilor acestui secol 
de Desnod, din fiecare lan, care produce pâinea de toate zilele, 
şi care îi adăpat cu sudoarea unui popor subjugat, din fiecare 
izvor care potoleşte setea şi din fiecare biserică ce adăposteşte 
credinţa şi primeşte ofrandele creştinilor pe altarul său, mii de 
glasuri cufundate într-un singur ţipăt de indignare, lovindu-se 
de mormântul eroilor noştri şi repetate de ecoul secular, trec 
astăzi peste hotare, înfruntă pajurile înfipte în trupul Bucovinei 
şi pătrund până la acest mormânt, unde strigă că Bucovina este 
fiică a Moldovei, că rănile sale sunt rănile voastre, că pruncii 
care se nasc în întâia lor suflare, şi moşnegii care mor, în 
ultimul lor suspin, invocă viitorul, şi că sacrilegiul urmat asupra 
unui pământ răpit cere răzbunarea sa”. 

…Petrino avea cultul libertăţii: 
„Adesea în nopţi senine, când după cer cad stelele, 
Când filomela cântă, când dorm cei fericiţi, 
Pe căile pierdute, a lacrimilor mele 
Mă duc să mai văd încă pe morţii mei iubiţi”. 
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…Poetul este o pasăre călătoare, şi când sufere, zboară 
cătând un cuib sub stele… 

Poetul zburase din Bucovina ca să nu sufere jugul 
Domniei străinilor care apasă pe patria lui, şi cătase un adăpost, 
un cuib sub steaua progresului, a libertăţii şi a iubirii de Patrie 
în România, unde el spera să aspire cu plini plămâni viaţa, 
repaosul şi mulţumirea. 

Câtă decepţiune îl aştepta însă aici! 
…Un guvern românesc n-a găsit o poziţie mai demnă a 

da bardului Bucovinei, poetului ilustru al României, decât un 
loc în fine de bibliotecar la Iaşi. Ce amară deriziune!  

Austro-Ungaria, inamica sa, respectând menţile, 
instrucţiunea, valoarea lui, îl considerase mai mult, acolo el era 
profesor al Universităţii, era primit ca o autoritate. În patria lui, 
în această patrie pentru care el sacrificase poziţiune, şi părinţi, 
el era aruncat în gloata mulţimii, uitat între vechile volume ale 
arhivei Universităţii ieşene. 

…Această trădare l-a izbit în inimă. 
…Petrino intră la spitalul Brâncovenesc. 
După patru zile de suferinţe fizice, dar după lungi şi 

multe zile de suferinţe morale, Petrino muri ca Gilbert la spital, 
uitat de România pe care o adorase şi de omenirea pentru care 
cântase. 

Ministrul de culte în parcimonioasa-i invidie refuză chiar 
spezele de înmormântare. Sicriul, patru lumânări şi dricul care a 
dus pe marele poet la cimitir le-a dăruit spitalul Brâncovenesc. 

Petrino nu are încă o cruce pe mormântul său!” 
Oare astăzi o fi având? Vreun deputat sau senator, cu 

suflet de român, i-o fi cunoscând cimitirul, mormântul, crucea, 
poetul? 

„Noi care am iubit pe Petrino, vorbim românilor de 
mărirea lui care a fost fala lor, le cerem o lacrimă, acea obolă a 
inimii pentru bardul Bucovinei, şi deşteptăm memoria lor ca ei 
să facă ceea ce Ţara este datoare unor glorii ca Bolintineanu şi 
ca Petrino; o piatră şi o cruce pe mormintele lor”… 

Din iulie şi până în octombrie, 36 de numere, ziarul a tot 
vorbit despre procesul de la Darabani, deoarece de la 1876 
încoace se aştepta liberarea celor 71 de întemniţaţi care zăceau 
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fără ca judecătorii să se fi pronunţat. Ba şi Suplimentul la ziarul 
„Foişorul” nr. 22 din 12 septembrie 1878 tot despre procesul de 
la Darabani – Dorohoi vorbea în cele patru pagini ale sale. 

Aceasta, probabil, şi pentru că G. Mikali, proprietarul 
ziarului, era apărător al acuzaţilor în proces. 

* 
„Foişorul din Dorohoi a apărut zilele acestea, anunţa la 

„Ştiri d'ale zilei” „Românul” din 22 iulie 1878 (p. 678). Ziarul 
„îşi propune a veghea asupra drepturilor naţiunii ş-a da alarma 
când va vedea undeva primejdia. 

Foişorul din Dorohoi va apărea în toate zilele, îi urăm 
durată lungă şi succes”. 

* 
„V.I. Calcantraur, reprezentantul colegiului III de 

Dorohoi, zice Foişorul, a convocat pe alegătorii dsale spre a le 
da seama de situaţiune ş-a cere avizul lor”, zicea tot „Românul”, 
în acelaşi număr al său. 

* 
La 22 august 1878, „Românul” consemna (p. 874): 

„Foişorul din Dorohoi anunţă că dl colonel Pencovici a sosit în 
acest oraş însărcinat de guvern ca membru în comisiunea pentru 
delimitarea fruntariei despre Bucovina, linia Prutului”. 

Conform Legii pentru organizarea autorităţilor 
administrative şi fixarea circumscripţiilor teritorial-
administrative, intrată în vigoare la 1 noiembrie 1892 şi 
publicată în Monitorul oficial nr. 169, teritoriul României era 
împărţit în judeţe, judeţele în plăşi şi plăşile în comune. 

Judeţul Dorohoi avea următoarele 5 plăşi: 
1. Plasa Başeu cu reşedinţa în comuna Săveni şi era 

formată din următoarele 10 comune: Avrămeni, Borzeşti, 
Drăguşeni, Manoleasa, Mileanca, Săveni, Serbi, Ştiubieni, 
Vlăsineşti, Vorniceni; 

2. Plasa Bhrhometele cu reşedinţa în comuna urbană 
Mihăileni, compusă din următoarele 10 comune: Adâncata, 
Dersca, Grămeşti, Hânţeşti, Lozna, Mihăileni, Tureatca, Vârful 
Câmpului, Zamostea, Zvorăştea; 
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3. Plasa Coşula cu reşedinţa în comuna Broscăuţi (cătun), 
compusă din următoarele 11 comune: Brăeşti, Broscăuţi, 
Cordăreni, Corlăteni, Dorohoi (comună urbană), Dimăcheni, 
Havârna, Hilişeu-Curt, Pomârla, Şendriceni, Văculeşti; 

4. Plasa Herţa, cu reşedinţa în comuna urbană Herţa, 
compusă din următoarele 10 comune: Buda, Herţa (comună 
urbană), Hreaţca, Ibăneşti, Marmoriţa, Movila, Oroftiana, 
Pilipăuţi, Suharău, Tărnăuca; 

5. Plasa Prutului cu reşedinţa în comuna Rădăuţi (cătun), 
compusă din următoarele 9 comune: Bivolile, Coţuşca, 
Darabani, Horodiştea, Hudeşti-Mari, Hudeşti-Mici, Mitocu, 
Păltinişu, Rădăuţi. 

În fiecare judeţ, potrivit legii, administrarea afacerilor 
statului era încredinţată unui prefect care avea un salariu de 
1000 lei şi 500 lei diurnă lunar; conducerea plasei avea un sub-
prefect cu un salariu de 300 lei şi 200 lei diurnă lunar; pe lângă 
fiecare sub-prefect funcţiona un ajutor al său cu un salariu de 
150 lei şi 50 lei diurnă pe lună. 

Registratorul şi arhivarul prefecturii avea câte un salariu 
de 150 lei pe lună, iar copistul şi registratorul-arhivar-copist 
doar 110 lei şi, respectiv, 100 lei lunar. 

Prin Decizia nr. 31361 din 29 octombrie 1892 era numit 
şi confirmat în postul de registrator în cancelaria prefecturii 
Dorohoi, începând de la 1 noiembrie, Ion Vasiliu; în postul de 
arhivar, tot de la 1 noiembrie 1892, era numit şi confirmat prin 
Decizia nr. 31363 dl Ion Popovici, iar în postul de copişti la 
prefectură erau numiţi şi confirmaţi cu Decizia nr. 31365/1892 
dnii: Gheorghe Vasiliu, Timpac, Al. Ivanovici şi Mihail 
Sevencu (Monitorul oficial nr.183/10 noiembrie 1892). 

Conform comunicatului din Monitorul oficial nr. 172 din 
5 noiembrie 1892, în sesiunea ordinară de la 15 octombrie erau 
alese birourile consiliilor judeţene pentru toate sesiunile anului, 
la Dorohoi fiind aleşi: preşedinte Vasile Baltă, vice-preşedinţi: 
G.M. Stroici, Scarlat Romano; secretari: Nicolae Gorgos, 
Sevastian Dron. 

 
* 
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Frăţia Poporului 
 

 
 
Frăţia Poporului, organ al partidului poporului din 

Dorohoiu, director Cezar Papacostea (în fotografie), profesor 
universitar; redactor: I. Trufin, senator şi învăţător. Apare la 1 
decembrie 1926 la Tipografia Institutului de Arte Grafice 
„Îndreptarea” S.A., Bucureşti, Calea Victoriei nr. 65. 

Ziarul pretinde că „face din titlu un drapel care va aduce 
de două ori pe lună raza lui de lumină în cel mai îndepărtat colţ 
al judeţului”. 

Foaia îşi lua sfântul legământ: „a lupta pentru înfrăţirea 
poporului, pentru ridicarea lui morală şi materială”. Dar pentru 
aceasta „trebuie să dispară patimile pentru cei de jos; să se 
isprăvească cu necinstea la cei de sus – acesta ne este programul 
de muncă” – spune ziarul în primul său număr. 

În „Cuvânt către preoţii şi învăţătorii judeţului Dorohoi”, 
Cezar Papacostea, profesor la Universitatea din Iaşi şi deputat 
de Dorohoi, invoca tradiţia politică păstrată mai cu seamă de 
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învăţătorii şi preoţii satelor, menţinută în judeţ prin şcoala 
vechiului partid naţionalist-democrat, condus odinioară de 
profesorii universitari Iorga şi Cuza, iar mai târziu numai de cel 
dintâi, tradiţie păstrată vreme de aproape 20 de ani, pe ei, 
învăţătorii şi preoţii, îi chema acum alături de Generalul 
Averescu, să ridice poporul prin lumina minţii, însănătoşirea 
trupului, stârpirea viciilor şi o mai bună stare materială. 

Şt. Zeletin, senator, intitulându-şi articolul „Politica 
noastră” constată că „astăzi nu mai ştie nimeni ce-i este permis 
şi ce nu-i permis. Toată lumea se crede îndreptăţită la orice”, 
stare de lucruri care va determina politica noastră: „organizarea 
instinctelor maselor ţărăneşti, armonizând interesul lor cu 
interesul ţării însăşi, muncă pentru realizarea căreia ne gândim 
la preoţi şi învăţători în primul loc şi la orice alt om de bine în 
al doilea loc”. 

 

 
Marele Erou al Neamului, General Al. Averescu, 

preşedintele Consiliului de Miniştri 
 

Prin Decret regal, la 27 noiembrie 1926 prefect al 
judeţului Dorohoi a fost numit dl P. Panaitescu, deputat al 
judeţului şi avocat în Săveni, care semna în foaie articolul 
„Liberalii pe Valea Başeului”. 
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Crezând într-o colaborare, ori din motive de etică 
gazetărească, Frăţia Poporului din 25 decembrie 1925 publica 
nota: „Ce spun adversarii despre prefectul nostru”. 

„Gazeta Dorohoiului” din 4 decembrie a.c. face cinstite şi 
bune aprecieri la adresa dlui Panaitescu, aprecieri la care 
subscriem şi noi”. 

Ulterior, cititorii au asistat la observaţii dure, pline de 
ironii, între cele două publicaţii. 

Cu titlul „Pe cine trebuie să asculte poporul?”, „Frăţia” 
…publica următoarele în ianuarie 1927: 

„Gazeta Dorohoiului” vorbeşte necuviincios despre şeful 
nostru. „Gazeta Dorohoiului” are însă şi ea un şef – la centru. 
Este ziarul „Viitorul”. 

Iată cum se exprimă „Viitorul”, ziarul oficios al 
Partidului Naţional-Liberal, de la centru, asupra dlui Cezar 
Papacostea, după discursul pe care dsa l-a ţinut în Cameră:  
„Dl Cezar Papacostea, din majoritate, vorbind în continuare la 
discuţia la Mesaj, dovedeşte calităţi de obiectivitate şi logică pe 
care nu le-am găsit la un membru al guvernului”. 

Începând cu acelaşi număr de ziar, pentru a proba cele 
susţinute de „Viitorul”, „Frăţia Poporului” publica în subsolul 
paginilor: „Între doctrinele şi practica politică a partidelor – 
discurs rostit de dl Cezar Papacostea, profesor universitar, 
deputat de Dorohoi, în şedinţele Adunării din 13 şi 14 
decembrie 1926 cu ocazia răspunsului la Mesajul Tronului”. 

La rubrica „Fel de fel” apărea şi informaţia: „Academia 
Română a fost adânc emoţionată a afla că în oraşul Dorohoi s-a 
înfiinţat o Societate academică naţional-liberală, care verifică 
titlurile de învăţătură ale profesorilor noştri universitari. În 
dorinţa de a da Academiei dorohoiene o aureolă deosebită, 
Academia Română a hotărât să o transforme într-o subsecţie a 
sa, cu îndoită misiune, de a elibera atât certificatele de 
învăţătură, cât şi de cinste politică. Credem a şti că primul 
preşedinte al savantei adunări, numit pe viaţă, va fi dl Tomaziu” 
(„Frăţia Poporului” nr. 4/1927). 

Credibilă sau şugubeaţă, ştirea relatată era pusă alături de 
alta care înseamnă chiar o aprecierea la adresa lui Şt. Motoş-
Zeletin: „Zeletin face parte dintre conferenţiarii Institutului 
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social, alături de alţi oameni de vastă reputaţie ca domnii  
V. Brătianu, Mih. Manoilescu, Rădulescu-Motru, N. Iorga etc.” 
El era autorul lucrării „Naţionalizarea şcoalei” apărută la Ed. 
Fundaţiei Culturale Principele Carol, Bucureşti, apreciată în 
presa vremii. 

Despre răscoala ţăranilor de la 1907 „Frăţia Poporului”, 
sub titlul „13 martie 1907” publica următoarele în numărul 5 
din 13 martie 1927: 

„…O zi neagră, în istoria partidelor politice, ieri! E ziua 
de 13 martie 1907, când în ţară izbucneşte răscoala ţăranilor, 
împotriva lipsei de pământ. Unii o puneau pe seama 
învăţătorilor şi preoţilor – ca instigatori. Alţii o dădeau pe 
seama unor agitatori socialişti care se refugiaseră de pe un 
vapor rusesc, împotmolit tocmai atunci, pe la Constanţa. O 
parte, mai dădeau vina, sau căutau să schimbe înţelesul 
răscoalei ţărăneşti, făcând să se creadă că ea s-ar fi făcut contra 
evreilor. E drept că, pe atunci „Fischer” (Fişăr), în Moldova, 
care avea multe moşii, dar tot atât de multe moşii aveau 
Rosăteştii (Rosetti, boierul Rosetti), în Muntenia, ne spune, un 
istoric al pământurilor la noi. – Rosăteştii, spune el, aveau peste 
90 de moşii până pe la 1900! 

Adevărul e că răscoala ţărănească a pornit ca o protestare 
împotriva nedreptăţilor şi angaralelor ce li se cereau pe moşiile 
boiereşti şi contra lipsei de pământ tocmai la clasa de cetăţeni 
care reprezentau 80% din populaţia ţării. Şi ca dovadă că este 
aşa, după multă ciorovăială, partidelor din fruntea guvernelor de 
atunci, înscriau, în 1910-13, în programul lor, cele două mari 
reforme: a împroprietăririi şi a votului universal, reforme, care 
se înfăptuiesc abia după război, odată cu revizuirea Constituţiei 
în acest sens şi prin jertfa de sânge ce a dat-o ţărănimea în 
înfăptuirea României Mari, - iată adevărul”… 

„Frăţia Poporului” avea rubrici variate: „Din popor”, 
„Din înţelepciunea poporului român”, „Cuvinte înţelepte”, 
„Răbojul ştirilor”, „Aleşii omenirii”, „Din poezia populară”, 
„Fel de fel”, „Sfaturi gospodăreşti”, „Sfaturi plugarilor 
dorohoieni”, „Din ocupaţiile sătenilor”, recenzii, reproduceri 
din L. Tolstoi. 
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La rubrica „Oameni aleşi” era publicat documentarul: 
„Un mare oaspete prin ţara noastră: Rabindranath Tagore”. 

La „Cuvinte înţelepte” câteva exemple: „Libertatea nu e 
un scop, ci o condiţie pentru ca omul să ajungă la menirea lui 
sublimă”. (N. Iorga) 

„Educaţia cu greu se poate face în şcoli. Educaţia trebuie 
făcută şi acasă, de către părinţi!” 

 
O. Greard 
„A trăi înseamnă a învăţa, a şti, a spera, a iubi, a admira, 

a face bine”. 
 
Ernest Renan 
„Poate nu-i prea important să determinăm exact unde 

suntem. E foarte necesar însă să ştim încotro mergem”. 
 
Coolidge 
„Politica nu este un scop, ea nu trebuie să fie o carieră. 

Ea este un serviciu public. Nu trebuie să rămâi în ea, decât atâta 
timp cât poţi să crezi că-i eşti folositor”. 

 
Waldek Rausseua 
„Filantropia se mulţumeşte să facă pomană; or, astăzi, 

săracul nu mai vrea pomană, ci dreptate”. 
 
T.G. Masaryk 
La 21 ianuarie 1927 ziarul publica fotografiile Regelui şi 

Reginei care aniversau 35 de ani de la căsătoria lor. Apăreau 
puţine semnături: pr. M. Gherasim, Sandomir, Şt. Zeletin, Cezar 
Papacostea, I. Trufin. 

Redacţia şi administraţia ziarului: strada General Lupu 
nr. 18, Bucureşti. Format 32x46 cm. 

Corespondenţa pentru ziar se primea la secretarul 
partidului – dl I. Petrescu, şeful de cabinet pe lângă Prefectura 
Dorohoi. 
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Regina Maria Regele Ferdinand 

 
* 
 

Născută în anul 1875, Maria era fiica ducelui de 
Edinburgh – al doilea fiu al reginei Victoria – şi a Marii Ducese 
Marie, fiica ţarului Alexandru al III-lea al Rusiei. Când avea 17 
ani, în 10 ianuarie 1893, a devenit soţia principelui Ferdinand 
de Hohenzollern, prinţ de coroană al României. Amândoi, 
oameni de o largă cultură. Poetă, pictoriţă, arhitectă, botanistă, 
designer de interioare, om politic şi un suflet larg, deschis 
tuturor, Maria avea să devină „Mama Regină” după plecarea la 
ceruri a austerului Carol. Ferdinand, deşi apărea ca o figură mai 
ştearsă, era şi el un mare cărturar – vorbea greaca, ebraica 
veche, latina şi era un remarcabil botanist. 

Vizionară, regina avea să fie prin însăşi ideea de familie o 
pan-europeană. Fiicele sale şi prinţul Carol al II-lea s-au 
căsătorit cu prinţi şi prinţese din Balcani. Carol cu prinţesa 
Elena a Greciei; Elisabeta cu prinţul George al Greciei, devenit 
regele George al II-lea al Greciei; Mărioara, cu regele 
Alexandru I (Sandra) al Iugoslaviei; Ileana – exista proiectul să 
fie măritată cu Boris, regele Bulgariei, dar s-a căsătorit la 
Bucureşti cu arhiducele austriac cu care a avut 6 copii – ea 
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însăşi al şaselea copil al reginei Maria şi al regelui Ferdinand al 
României. 

După ce cei 6 copii a prinţesei Ileana au crescut şi au 
putut trăi pe picioarele lor, Ileana, prin anii ’60 a devenit 
„Mather Alexandra” într-o mănăstire din Franţa. Apoi o 
„sfântă” uitată în America. Prin 1991 ea s-a mutat la cele 
veşnice iar mormântul şi-l are la mânăstirea „Schimbarea la 
faţă”, într-un orăşel aflat la circa 60 km de Pittsburg, în 
America. 

Încă din tinereţe, Maria, regina României, încercase să 
realizeze o alianţă balcanică, o forţă pe scena politică a Europei, 
poate un preambul al europenismului din zilele noastre. 

Ideile ei au avut deosebite zăgazuri. Unul dintre acestea, 
puţin mediatizat, dar bine cunoscut, a fost şi divorţul Alteţei 
Sale Regale Principesa Mamă – Elena a României de Carol, fost 
Principe Moştenitor Carol al României a căror decizie de divorţ 
o înfăţişăm cititorilor în cele ce urmează: 

 
Ministerul Justiţiei 
Curtea de apel din Bucureşti, secţia I 
 
Proces-verbal No. 3960 
Deciziunea de divorţ No. 13. 
1928, Iunie 21 
Preşedinţia d-lui Petre Hagiopol, prim-preşedinte. 
Membri prezenţi dnii: L. Stănescu-Buzău, N.N. Ioanid, 

N. Racoviceanu, Const. Pantelimon, consilieri. 
Fotoliul Ministerului Public s-a ocupat de dl procuror 

general D. Cernescu. 
În şedinţă secretă s-a luat în cercetare acţiunea intentată 

de Alteţa Sa Regală Principesa Mamă-Elena a României, prin 
petiţiunea înregistrată la No. 8775 din 7 Iunie 1928, în contra 
dlui Carol Caraiman, fost Principe Moştenitor Carol al 
României, pentru a se declara desfăcută căsătoria constatată 
prin actul de căsătorie No. 2 din 10 Martie 1921 şi efectuată în 
Palatul Regal din oraşul Athena (Grecia). 

La strigarea pricinii s-au prezentat: reclamanta prin 
procurator dl advocat S. Rosental, împuternicit cu procura 
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autentificată de tribunalul Ilfov, secţia de notariat, la No. 19.653 
din 7 Iunie 1928 şi pârâtul prin procuratori domnii advocaţi: H. 
Van Leynseele şi Em. Pantazi, autorizaţi cu procurile depuse în 
instanţă, cari s-au vizat de dl prim-preşedinte şi s-au ataşat la 
dosar, procedura fiind completă. 

S-a dat lectură petiţiunii de introducerea acţiunii. Dl 
advocat S. Rosental, după ce citeşte textele legii speciale şi 
actele depuse în numele Alteţei Sale Regale Principesa-Mamă 
Elena a României, a rugat Curtea să binevoiască a da stării de fapt 
actuale o consacraţiune legală, pronunţând desfacerea căsătoriei 
dintre Alteţa sa Regală şi dl Carol Caraiman, fost Principe 
moştenitor al României. 

Alteţa Sa Regală invoacă drept motive ale cererii sale 
că soţul său a părăsit-o şi că duce în mod public o viaţă 
inconciliabilă cu demnitatea căsătoriei. 

Părăsirea este stabilită prin actul de renunţare datat din 
Milan 28 Decemvrie 1925, semnat de fostul Principe, act prin 
care nu numai că renunţă la toate drepturile, titlurile şi 
prerogativele de Membru al Familiei Domnitoare şi de Principe 
Moştenitor al României, dar declară textual: „Mă angajez 
pentru binele tuturor să nu mă întorc în ţară timp de 10 ani, iar 
după expirarea acestui termen să nu mă întorc fără autorizarea 
Suveranului”, act de renunţare de care Adunările Naţionale 
Constituante au luat act prin legea-specială promulgată prin 
Monitorul Oficial No. 4 din 5 ianuarie 1926. 

În ce priveşte celălalt motiv, el nu are nevoie de nici o 
dovadă, dat fiind că soţul duce viaţa sa în mod public, şi cere 
admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată prin petiţiunea 
introductivă. 

Dl advocat Em. Pantazi, din partea soţului Carol 
Caraiman, fost Principe Moştenitor al României, a depus în 
numele pârâtului declaraţia, care s-a vizat de dl prim-
preşedinte şi care are cuprinsul următor: 

„Mandatarul meu mă autoriză a face următoarea 
declaraţie în numele său, cu rugămintea de a fi trecută în 
procesul-verbal al şedinţei de astăzi”: 

„El nu poate decât să regrete că o lege specială a găsit 
cu cale să stabilească un regim particular pentru Familia 
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Regală, căci în cugetul său socoate că ar fi trebuit să-i fie 
aplicat dreptul comun.” 

„Nu înţelege a achiesa la cererea de despărţenie, căci 
a sperat întotdeauna într-o reconciliere”. 

„Pentru a se apăra aici ar trebui să explice motivele 
de ordin politic cari au provocat situaţia actuală, dar îşi 
rezervă să facă aceasta la momentul când va crede de cuviinţă 
şi faţă de cine va socoti cu cale, cu speranţă că  i  se va 
recunoaşte dreptatea”. 

De aceea nu se justifică astăzi, ci se referă la aprecierea 
onor, Curţii de Apel. 

Dl procuror general D. Cernescu a susţinut că s-a 
explicat de dl advocat S. Rosental, procuratorul reclamantei 
Alteţa Sa Regală Principesa-Mamă Elena a României, faptele 
pentru care cere despărţenia şi în primul loc este declaraţia 
făcută de dl Carol Caraiman, fost Principe Moştenitor al 
României, prin actul de renunţare, datat din Milan 28 
Decemvrie 1925, semnat de pârât, prin care declară că nu 
numai că renunţă la toate drepturile şi prerogativele de 
Membru al Familiei Domnitoare şi de Principe Moştenitor 
al României, dar şi mai declară că nu se va mai înapoia în 
ţară timp de 10 ani; că, în ce priveşte declaraţiunea dată de dl 
advocat Em. Pantazi, procuratorul pârâtului Carol Caraiman, 
să se ia act de ea şi să se admită acţiunea reclamantei Alteţa 
Sa Regală Principesa-Mamă Elena a României. 

După ce dezbaterile au fost terminate, Curtea, în 
şedinţă publică, a pronunţat următoarea deciziune: 

Curtea, 
Asupra cererii Alteţei Sale Regale Principesa Mamă - 

Elena a României, făcută prin petiţia înregistrată la No. 
8.775 din 7 Iunie 1928, în contra dlui Carol Caraiman, fost 
Principe Moştenitor al României, de a se declara desfăcută 
căsătoria intervenită între Alteţa Sa Regală şi dl Carol 
Caraiman, fost Principe Moştenitor al României, constatată 
prin contractul de căsătorie cu No. 2 din 10 Martie 1921 şi 
efectuată în Palatul Regal din oraşul Athena (Grecia); 
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Având în vedere că Alteţa Sa Regală Principesa Mamă 
– Elena a României, invoacă în sprijinirea cererii motivele că 
soţul său a părăsit-o şi că duce în străinătate în mod public 
o viaţă inconciliabilă cu demnitatea căsătoriei. 

Având în vedere susţinerile orale în instanţă făcute de 
Alteţa Sa Regală Principesa Mamă – Elena, prin dl advocat S. 
Rosental, şi de dl Carol Caraiman, fostul Principe Moştenitor al 
României, prin dl advocat Em. Pantazi, consemnate şi prin 
concluziunile lor scrise, ataşate la dosarul cauzei; 

Având în vedere că această chestiune fiind privitoare la 
actele civile ale Membrilor Familiei Domnitoare, urmează 
pentru judecata acestei afaceri a se aplica legea sancţionată 
cu decretul No. 15 din 4 Ianuarie 1926, cu modificările aduse 
prin legea promulgată c u  decretul No. 2.613 din 11 
August 1927, care regulează actele civile ale Alteţelor Lor 
Regale; 

Având în vedere că după dispoziţiunile art. 14 al 
acestei legi, Membrii şi foştii Membri ai Familiei Regale, 
căsătoriţi în condiţiunile şi formele Statutului Familiei 
Domnitoare, pot cere - cu aprobarea Regelui sau instituţiei care îi 
ţine locul, - Înalta Regenţă, - fiecare în parte, personal sau prin 
mandatar, desfacerea căsătoriei, pentru oricare din cauzele 
admise de codul civil român, cu modificările de jurisdicţiune şi 
procedură, stabilite prin Statutul de faţă - autorizaţia Înaltei 
Regenţe, ce s-a prezentat Curţii; 

Având în vedere că, după dispoziţiunile art. 15 a acestei 
legii, cererea de despărţenie a Membrilor Familiei Regale se 
adresează Primului Preşedinte al Curţii de Apel din Bucureşti şi 
Curtea judecă în şedinţă secretă, în completul de cinci, părţile 
putându-se înfăţişa prin mandatari, mandate ce s-au prezentat în 
instanţă şi pe cari Curtea le-a găsit în regulă; 

Având în vedere că, după dispoziţiunile art. 212 din 
codul civil, căsătoriţii pot, fiecare în parte, cere desfacerea 
căsătoriei pentru excese, cruzimi sau insulte grave ce-şi vor fi 
făcut unul altuia; 

Având în vedere că faptele cari constituiesc insulte 
grave şi de natură a justifica cererea de desfacerea căsătoriei, 
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între altele, este şi faptul părăsirei voluntare a unuia din soţi de 
către celălalt soţ, iar dovada lui se face prin orice fel de probe şi 
se apreciază în mod suveran de autorităţile de fond 
judecătoreşti; 

Având în vedere că faptul părăsirii domiciliului 
conjugal de către dl Carol Caraiman se stabileşte prin actul de 
renunţare, datat din oraşul Milan din 28 Decemvrie 1925, 
semnat de fostul Principe Moştenitor, act prin care nu numai că 
renunţă în mod irevocabil la toate drepturile, titlurile şi 
prerogativele de Membru al Familiei Domnitoare şi de Principe 
Moştenitor al României, dar mai declară textual: „Mă angajez 
pentru binele tuturor să nu mă întorc în ţară timp de 10 ani, iar 
după expirarea acestui termen, să nu mă întorc fără autorizarea 
Suveranului”, de care act Adunările Naţionale Constituante au 
luat act prin legea specială promulgată în Monitorul Oficial cu 
No. 4 din 5 Ianuarie 1926; 

Având în vedere că acest fapt al părăsirii domiciliului 
conjugal de către soţul, dl Carol Caraiman, fost Principe 
Moştenitor al României, constituind o insultă gravă adusă 
soţiei, Alteţa Sa Regală Principesa-Mamă Elena a României, 
intră în prevederile dispoziţiunilor art. 212 din codul civil şi 
Curtea apreciază că este de natură a justifica cererea şi legitimă 
desfacerea căsătoriei, astfel că acest motiv fiind fondat urmează 
a fi admis; 

Având în vedere că Alteţa sa Regală Principesa-Mamă 
Elena a României mai invoacă, în sprijinirea cererii de 
despărţenie, că soţul său, dl Carol Caraiman, fost Principe 
Moştenitor, nu s-a mărginit a o părăsi, dar modul vieţii din 
străinătate care o duce în mod public este o viaţă inconciliabilă 
cu demnitatea căsătoriei; 

Având în vedere că din moment ce primul motiv se 
găseşte fondat, devine fără interes a se mai examina şi cel de al 
doilea motiv invocat; 

Având în vedere că dl Carol Caraiman, fost Principe 
Moştenitor, obiectează că regretă că o lege specială s-a găsit cu 
cale să stabilească un regim aparte şi crede că ar fi trebuit să-i 
fie aplicat dreptul comun; 
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Având în vedere că chestiunea dedusă judecăţii prin 
această obiecţiune, fiind o critică adusă legii, pe care Curtea, 
neavând căderea a o examina, ci numai de a o aplica, şi că de 
altfel fiind fără nici o înrâurire asupra cererii de despărţenie, din 
această privinţă urmează a fi înlăturată; 

Având în vedere că, dl Carol Caraiman mai obiectează 
că nu înţelege a achiesa la cererea de despărţenie, căci a sperat 
întotdeauna într-o reconciliere; 

Având în vedere că cu nimic nu s-a făcut dovada că dl 
Carol Caraiman a tentat vreun demers sau vreo manifestaţie din 
parte-i spre a se reconcilia, dar, ceva mai mult, părăsirea de 
bună voie a domiciliului conjugal, şi şederea sa continuă în 
străinătate pe timp aşa de îndelungat, care nu cadrează cu 
obligaţiile de soţ, exclude posibilitatea dorinţei de reconciliere 
şi întăreşte şi mai mult convingerea Curţii, că o viaţă comună nu 
ar mai putea avea loc, astfel că şi această obiecţiune fiind 
nedovedită, urmează a fi înlăturată; 

Având în vedere că dl Carol Caraiman, fost Principe 
Moştenitor, în fine, mai obiectează că ar avea motive de ordin 
politic cari ar fi provocat situaţiunea actuală, pe cari îşi rezervă 
dreptul a le produce la momentul ce va găsi oportun, că 
nejustificându-se astăzi, lasă la aprecierea Curţii; 

Având în vedere că dl Carol Caraiman nu a arătat în 
instanţă ce anume acte de ordin politic a provocat situaţiunea în 
care se găseşte astăzi, dar chiar dacă s-ar fi invocat, Curtea nu 
are căderea a le reţine şi ocupa de ele spre a le cerceta, aşa că şi 
această obiecţiune, fiind nefondată, urmează a fi înlăturată; 

Având în vedere că, în ce priveşte copilul, M. S. Regele 
Mihai, Alteţa Sa Regală Principesa-Mamă Elena a României 
cere, - întru cât legea specială privitoare la actele civile ale 
Membrilor Familiei Domnitoare, prin dispoziţiunile art. 18, 19 
şi 20 reglementează modul exercitării puterii părinteşti, a 
tutelei, a administraţiei şi folosinţei averii – a nu se prevedea 
vreo dispoziţiune în această deciziune de despărţenie, Curtea ia 
act de această cerere şi dispune a nu se mai lua nici o 
dispoziţiune în această privinţă; 

Că, astfel fiind, acţiunea de faţă fiind întemeiată, 
urmează să fie admisă. 
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Pentru aceste motive, Curtea, 
În unire cu concluziunile dlui procuror general D. 

Cernescu, 
În numele legii, decide: 
Admite acţiunea intentată de Alteţa Sa Regală 

Principesa-Mamă Elena a României, prin petiţiunea înregistrată 
la No. 8.775 din 7 Iunie 1928, în contra dlui Carol Caraiman, 
fost Principe Moştenitor Carol al României. 

Declară desfăcută căsătoria dintre Alteţa Sa Regală 
Principesa-Mamă Elena a Românei şi dl Carol Caraiman, fost 
Principe Moştenitor Carol al României, constatată prin actul de 
căsătorie No. 2 din 10 Martie 1921 şi efectuată în Palatul Regal 
din oraşul Athena (Grecia). 

Deciziunea se pronunţă cu drept de recurs, conform art. 
15 din legea privitoare la actele civile ale Membrilor Familiei 
Domnitoare, în Casaţie, în termen de 5 zile libere de la 
pronunţarea deciziei. 

Dată şi citită în şedinţă publică la 21 Iunie 1928. 
P. Hagiopol. 
I. Stănescu-Buzău, N. Racoviceanu, N.N. Ioanid, Const. 

Pantelimon. 
Grefier, M.G. Alexandrescu. 
Grefa Curţii de Apel din Bucureşti, secţia I. 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul aflat în 

dosarul acestei Curţi, secţia I, cu No. 1.178 din 1928, se 
legalizează de noi anulându-se timbrul legal. 

(Urmează semnătura grefierului). 
Portărelul Curţii de apel din Bucureşti, secţia I. 
Domnului Carol Caraiman, fost Principe Moştenitor al 

României, cu domiciliu ales la moşia Mănăstirea, comuna 
Mănăstirea, judeţul Ilfov. 

I se comunică prezenta copie de pe decizia de 
despărţenie a Curţii de Apel din Bucureşti, secţia I, No. 13/928, 
care conform legii speciale se va face prin Monitorul Oficial. 

Şef-portărel, Dim. Dragomirescu. 
No. 754, 1928, Iulie 2. 
Recep. 69.326/928, dosarul No. 1.178/928 
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(Text şi facsimil din Monitorul Oficial al României 

nr. 144/ 4 iulie 1928) 
 

Frângurele 
 

Frângurele este revista elevilor de la Şcoala normală din 
Şendriceni – Dorohoi şi poartă pe copertă încă de la începuturile 
ei (1927) cuvintele lui Al. Vlahuţă, patronul şcolii. 

„Sfântă muncă e aceea 
Ce răsplată-n ea-şi găseşte”. 
„La Şcoala normală din Şendriceni – Dorohoi, şcoală 

întemeiată şi condusă cu atâta vrednicie şi demnitate de dl C.N. 
Iancu, neobositul răspânditor de lumină pe meleagurile 
Dorohoiului – apare o revistă de frumoasă ţinută: 
„Frângurele”… 

Revista sintetizează sufletul şcolii normale din 
Şendriceni. În paginile ei – de la început şi până astăzi – se 
găsesc înscrise toate frământările spirituale, toate năzuinţele şi 
nădejdile atâtor serii de absolvenţi şi elevi ai şcolii. Când se va 
face istoricul acestei şcoli, ridicată prin munca dezinteresată şi 
rodnică a unui om – colecţia revistei va vorbi cercetătorului 
despre sufletul şcolii. 
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Coperta revistei 

 
Revista „Frângurele” este condusă de către un comitet de 

elevi. 
Cu atâta mai multă laudă se cuvine, aşa dar, pentru nobila 

ei ţinută. Numărul din urmă cuprinde o frumoasă şi plină de 
duioşie evocare a Reginei – poeta Carmen Sylva – scrisă cu 
căldură de dl C.N. Iancu, directorul şcolii. 

Dl profesor C. Sântimbreanu semnează articolul 
„Educaţia de bine”. Revista mai cuprinde note şi impresii, scrise 
corect, din excursia făcută de străjeri la Bucşoaia, în tabăra de la 
Iavornic – Wisla (Polonia). 

Un loc însemnat ocupă în programul revistei folclorul. 
Se pare că culegerea folclorului e una din preocupările 

temeinice ale revistei. Şi pentru aceasta – ca şi pentru frumoasa 
ei prezentare – revista străjerească a elevilor de la Şendriceni 
merită cele mai frumoase cuvinte de laudă”. 

(Din revista „Vatra Başoteştilor” recenzie de prof. C.N. Mihalache: 
„Frângurele” – Anul XI, nr. 97-98, ianuarie-februarie 1938). 

 133



* 
 

În martie-aprilie 1933 „Frângurele” ajunsese la nr. 54-55 
şi era în al VII-lea an de la întemeiere. 

Colectivul de redacţie era format din elevi, dar publicau 
şi cadrele didactice. 

„Şase ani” îşi intitulează prof. I.P. Angelescu editorialul 
la numărul la care ne-am referit, unde notează: 

„…Şase serii de normalişti au trecut din mână în mână 
această torţă care luminează şi cheamă la lumină sufletele tinere 
şi entuziaste. Cu câtă pietate şi vrednicie îşi îndeplineşte fiecare 
rolul ce şi l-a luat de bună voie! Cu câtă migală şi spirit de 
răspundere desenatorul face desenele de pe copertă şi din 
cuprinsul revistei. Cu câtă luare aminte poartă condeiul 
litograful spre a scrie citeţ, corect şi frumos slovele purtătoare 
de gânduri, simţiri şi năzuinţe alese. Câtă grijă pune mânuitorul 
sulului în orânduirea poziţiei hârtiei pe piatră, ca să iasă 
paginile curate! Şi tot aşa fiecare cu rolul lui mai mare sau mai 
mic, ca să apară revista cât mai bine, cât mai frumoasă! 

 

 
Şendriceni – Liceul agro-industrial (Fosta şcoală normală „Al. Vlahuţă”) 
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Aceasta în privinţa tehnicii, dar autorul face analize 
pertinente şi referitor la munca redacţională. 

Într-adevăr, coperţile revistei sunt expresia şi sinteza 
conţinutului de interior: „Elevii scoţând gheaţă pentru gheţăria 
şcolii”; „Stema Basarabiei”; „Dl I. Mitru” - cu un medalion şi în 
cuvinte, semnat de C.N. Iancu, director; „fotografia profesorului 
I. Simionescu şi desenele cu „Un boschet din parcul Şcolii 
Normale Şendriceni – Dorohoi”, dar şi cu „Insula” de la 
Şendriceni: „Şcoala şi biserica noastră”, „Datini de crăciun”; 
„I.G. Duca”; „Din tehnica revistei Frângurele” la  
nr. 63-64/1934; „Al Odobescu”; „Liviu Rebreanu” ş.a. 

În revistă sunt prezenţi numeroşi oameni de ştiinţă şi de 
cultură, lecţiile aplicative, comentariile, diferite „popasuri 
sufleteşti”, excursiile, cunoştinţe din lumea largă, dar şi bogate 
pagini de folclor în rubrici care de care mai atrăgătoare: 
„Ghicitori”, „Strigături”, „Descântece”, „Proverbe şi credinţe”, 
„Legende”, „Basme”, „Doine din Basarabia”, „Maxime şi 
cugetări”, „Chiuituri”, „Întrebări glumeţe”, „Jocuri de cuvinte”, 
„Vorbe cu tâlc”; „Obiceiuri şi credinţe”, „Urături”. 

* 
„Frângurele” din martie-aprilie 1935, anul IX, nr. 70-71, 

îşi schimbase subtitlul şi devenise din „revista elevilor” în 
„revistă şcolară şi cercetăşească a Societăţii de cultură  
„C.N. Iancu” de pe lângă Şcoala normală „Al. Vlahuţă”- 
Şendriceni Dorohoi. 

Nici citatul din Al. Vlahuţă: „Sfântă muncă e aceea/ Ce 
răsplată'n ea-şi găseşte” nu mai rămăsese, fiind înlocuit cu altul, 
tot din Vlahuţă: „Să fii om de ispravă, un semănător de fericire, 
asta-i tot ce ţi se cere; e singurul scop pentru care ţi s-a dat 
viaţă”. Locul de onoare în pagină era dat altui citat din M.S. 
Regele Carol II: „Şcoala nu este numai cărţi şi bănci, ci este mai 
înainte de toate, viaţă vie şi suflet”. 

Redacţia şi administraţia Societăţii de cultură  
„C.N. Iancu, de pe lângă Şcoala normală „Al. Vlahuţă” din 
Şendriceni – Dorohoi avea în al IX-lea an de existenţă a revistei 
„Frângurele” următorul comitet de conducere: preşedinte –  
V. Bârzu, secretar-casier – Gh. Adrian, redactori – D. Stănilă,  
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N. Iacoboaie, bibliotecar – M. Isac, litograf – desenator – 
D. Popovici. 

Revista era scrisă de mână şi folosea, pentru multiplicare, 
litografia societăţii, iar ilustraţiile erau desene realizate din 
peniţă: Gârla din parc, Balcic, În Balcic, La Palatul Regal, 
Biserica din Balcic, Colţ din Şendriceni, În pământul şcolii – 
rod al inspiraţiei din excursiile efectuate ori de orele de practică 
agricolă pe terenul şcolii. 

Revista avea o numărătoare continuă a foilor, cu numărul 
70-71 ea ajungând la 937 de pagini. 

În numărul citat puteau fi citite articolele: „Îndemnul 
faptei” de C.N. Iancu, directorul şcolii, „Planul unei lecţii 
model” de prof. N.C. Enescu, „Note şi impresii din Jamboree”, 
„Din activitatea Băncii populare „C.N. Iancu” de Feiciuc D. şi, 
respectiv, Leon Tomniuc. Elementele de folclor ale revistei 
cuprindeau: poveşti de Ion Creangă, cu aplicaţie la basmul 
„Harap Alb”, Obiceiuri şi credinţe; proverbe, ghicitori, Bocet de 
mamă, Descântec de dragoste, glume, chiuituri etc. 

Se mai publicau: „Colţuri de ţară” de prof. univ.  
I. Simionescu – impresii, referiri la şedinţa cercului cultural” 
prof. univ. I. Simionescu”, rubricile „Popasuri sufleteşti” şi 
„Poşta redacţiei”. 

Din articolul „Cu Dumnezeu înainte” semnat de  
V. Bârzu, aflăm care erau mijloacele folosite de şcoală pentru 
educarea elevilor: participarea la realizarea revistei şcolăreşti 
„Frângurele”, folosirea cărţilor din biblioteca literară, ştiinţifică 
şi pedagogică a şcolii, lecţiile model ţinute la şcoala de 
aplicaţie, participarea la şezătorile Societăţii de cultură, 
activitatea în cadrul băncii populare şi în cooperativa şcolară 
etc. 

Revista se ocupa şi de reflectarea activităţii elevilor 
Şcolii normale în timpul liber: participarea la slujbele 
bisericeşti, la diferite excursii şi drumeţii etc. 

În 1937, în al XI-lea an de activitate, ajunsă la cel de al 
94-lea număr, „Frângurele” număra 1168 de pagini, toate 
trecute prin mâna şi mintea generaţiilor de elevi de la Şcoala 
normală „Al. Vlahuţă” din Şendriceni – Dorohoi. 
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Revista „Frângurele” a normaliştilor din Şendriceni îşi 
încetează activitatea în aprilie 1941. Ea va apare într-o nouă 
ediţie, după 1957, dar redactată de elevii Liceului agricol. 

* 
 

Îndreptându-ne spre fosta barieră a târgului Dorohoi, 
acolo unde se încasau odinioară taxele pentru intrarea 
mărfurilor în incintă, se ajunge la Şendriceni, la Liceul agro-
industrial, în clădirea căruia au învăţat elevii Şcolii normale de 
băieţi „Alexandru Vlahuţă”, înfiinţat la 1 septembrie 1919. 
Iniţial, şcoala normală a funcţionat în localul gimnaziului 
„Grigore Ghica” din Dorohoi şi în şcolile primare nr. 1 şi 2, iar 
în anul 1920, urmare a cumpărării de către conducerea şcolii de 
la fosta obşte agricolă „Cănănău” din Şendriceni a conacului şi 
a 16 ha teren arabil din moşia locului, în clădirea improvizată au 
funcţionat timp de trei ani cursurile şcolii normale. În anul 1923 
a fost construită clădirea care se păstrează şi astăzi. 

Dintre absolvenţii Şcolii normale de la Şendriceni 
enumerăm pe cunoscuţii istorici: acad. prof. dr. Alexandru Zub 
şi dr. Ioan Caproşu, autori ai unor apreciate lucrări de 
specialitate, Ilie Seftiuc, doctor în istorie, Leon Timofte, doctor 
în filozofie, Stelian Dumistrăcel, doctor în litere, C. Radinschi 
şi Călin Alupii – pictori, Alexandru Lungu, actor şi scriitor,  
M. Maftei, Mihai Munteanu, Vasile Fetescu, profesori şi 
scriitori. 

Iată cum scrie profesorul Vasile Fetescu despre „O şcoală 
a muncii” de la Şendriceni Dorohoi: 

„…Ceea ce dădea farmec şi tihnă acestor binecuvântate 
locuri erau împrejurimile: imensul parc, cu ale cărui frumuseţi 
ne încântam privirile, iar verdeaţa şi răcoarea lui ne aeriseau 
plămânii şi ne oxigenau creierul; iazul, în a cărui apă se 
oglindeau sălciile pletoase şi bisericuţa de pe malul dinspre 
miază-zi; pădurea, care îmbrăca panta abruptă a dealului 
dinspre apus şi se întindea până spre Ghilia şi Lozna. Parcul, 
iazul cu insula şi păduricea au fost leagănul visurilor noastre 
adolescentine, ne-au ascultat spovedaniile şi ne-au alinat 
sufletele, ne-au redat liniştea în momentele grele şi ne-au 
vegheat lectura şi timidele încercări literare… 
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Intrarea pe domeniul aşezământului de la Şendriceni era 
străjuită de o monumentală poartă, durată şi sculptată în stil 
maramureşean, care provoca admiraţie şi impunea respect 
pentru instituţia în care te introducea. Imediat ce treceai de 
poarta-emblemă, în stânga se afla cişmeaua cu apă limpede şi 
rece care ne potolea setea, ne răcorea şi ne da noi forţe pentru 
hârjoane şi jocuri, pentru muncă. Da, pentru muncă! 

Şcoala normală de la Şendriceni era o şcoală a muncii: 
muncă intelectuală, menită să-i ajute pe învăţăcei să se întoarcă 
învăţători în satele lor, şi muncă fizică, de toate felurile, pentru 
autoîntreţinere şi pentru transpunerea în fapt a principiului 
educaţiei prin muncă şi pentru muncă. „…cultul muncii şi al 
pasiunii pentru ea, a devenit pentru elevii şi profesorii şcolii 
normale o veritabilă călăuză în activitatea lor, pe toate 
dimensiunile vieţii şcolare şi extraşcolare”, afirmă autorii 
profilului de personalitate creionat profesorului emerit 
Constantin N. Iancu, întemeietorul şcolii, de către Grig. 
Davideanu… 

Cultul muncii, despre care vorbesc autorii profilului sus 
amintit, era o realitate, un principiu dominant în viaţa şi 
activitatea Şcolii normale, o normă educativă acţională. Şi era 
posibil acest lucru pentru că elevii normalişti veneau din lumea 
satelor, în care educaţia prin muncă era pe primul plan. 
Activităţile prestate la şcoală erau, de fapt, o continuare şi o 
diversificare a muncilor efectuate în familie. De aceea, munca 
din cadrul şcolii nu prezenta dificultăţi de familiarizare pentru 
elevi şi nu era considerată o corvoadă. 

În planul de organizare a activităţii şcolii erau prevăzute 
mai multe servicii pentru elevi, care vizau autoservirea. Astfel: 

- serviciul la bucătărie; 
- căratul apei cu… sacaua; 
- serviciul pe clasă; 
- serviciul pentru predarea şi aducerea lenjeriei de la 

spălătorie; 
- plantonul de noapte pe coridoarele dormitoarelor; 
- tăiatul şi aprovizionarea cu lemne a claselor şi 

dormitoarelor şi altele. 

 138



Pe lângă acestea, erau muncile sezoniere la grădina de 
legume a şcolii, întreţinerea şi recoltarea culturilor de pe cele 
cca. 30 ha ale şcolii, întreţinerea curăţeniei parcului şi curţii. 
Orele de lucru manual se ţineau în atelierul de tâmplărie şi erau 
agreate de noi, elevii, conştienţi fiind că, la rândul nostru, îi 
vom învăţa pe copii să execute diferite lucrări. 

Timpul consumat cu diversele munci şi servicii 
reprezenta o parte semnificativă din orele libere sau din cele 
destinate studiului individual, meditaţiei cum îl mai numeam 
noi. Îmi face plăcere să precizez că meditaţia (pregătirea 
lecţiilor) era lucrul cel mai serios din tot ce făceam noi la Şcoala 
normală. Aceasta se desfăşura în sălile de clasă, era 
supravegheată de către un şef de meditaţie, recrutat dintre elevii 
claselor din cursul superior, care se impunea cu o autoritate 
absolută, asigurând un climat de studiu în deplină linişte. 

Nu se vorbea nici în şoaptă, nu se auzea nici foiletarea 
cărţilor sau caietelor, ci doar bâzâitul muştelor. În ultimul sfert 
de oră al meditaţiei, elevilor le era permis să comunice în 
şoaptă, să se consulte reciproc, să coopereze la rezolvarea unor 
probleme. Venerabilul nostru director, prof. C.N. Iancu, făcea 
controlul meditaţiei, la ore diferite, deschidea uşa fără nici un 
zgomot, făcea un tur al sălii cu un mers de pisică şi pleca la fel, 
cum a venit. Nu permitea să fie salutat prin ridicarea în picioare 
spre a nu fi deranjaţi de la învăţare. 

Pentru a recupera timpul de studiu consumat cu diverse 
obligaţii de muncă, trebuia să procedăm la o mai atentă 
gospodărire a orelor rămase pentru meditaţie sau la scurtarea 
somnului cu o oră sau chiar mai mult, în perioadele încărcate 
ale anului şcolar (teze trimestriale, teze de sinteză, examene). 

Se ştie că la vârsta adolescenţei, somnul este deosebit de 
plăcut şi necesar. Din această cauză posibilitatea de a ne trezi 
singuri, în zorii dimineţii, când somnul este cel mai dulce, era 
exclusă. Cei ce doreau să fie treziţi înainte de a suna deşteptarea 
trebuia să-l plătească pe elevul care făcea de planton în ultimul 
schimb, ca să facă acest lucru. Când reuşeam să ne dezmeticim 
din somnul profund, ne echipam în grabă şi ieşeam în îndrăgitul 
parc, unde, în concertul matinal al păsărilor şi sub mângâierea 
binefăcătoare a razelor călduţe ale soarelui, ce se strecurau 
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printre coroanele dese ale copacilor, repetam cu glas tare 
lecţiile. Cu mintea limpede, în aerul tare al dimineţii, 
randamentul studiului era incomparabil mai mare. 

Cu puţine excepţii, elevii Şcolii normale la care eram 
elev aveau o atitudine pozitivă faţă de învăţătură. Ca fii de 
ţărani, veniţi la Şendriceni să se facă învăţători, aveau o 
motivaţie simplă şi clară. Cine nu era sârguincios, nu depunea 
eforturi pentru a învăţa la nivelul cerut, cu alte cuvinte cine nu 
trăgea de carte, era obligat să se întoarcă în sat şi să tragă la 
sapă. 

Şcoala normală, concepută şi statuată ca o şcoală a 
muncii, pregătea pe viitorii învăţători, nu numai ca oameni ai 
cărţii, ca intelectuali ai satelor, dar şi ca viitori gospodari – 
exemple pentru sătenii în mijlocul cărora trăiau. Iată cum evoca 
Mihail Sadoveanu, în amintirile despre „Domnu' Trandafir, 
această latură a personalităţii învăţătorului său: „Într-o bună zi 
iată că intră pe poarta ogrăzii doi străini. Băieţii din clasă erau 
cu monitorii. Domnu', în grădină, priveghea la descărcarea unui 
car cu fân. Era tare gospodăros şi-i plăcea să se facă fiecare 
lucru cu rânduială”… 

Şi tot Vasile Fetescu, despre revederile colegiale, într-un 
alt eseu „Dreptul la amintiri”, mai întâi cu mărturisirea: 

„…La ultimele două sau trei reuniuni nu am putut intra în 
localul şcolii şi nici în unele dependinţe pentru că noii 
proprietari nu au manifestat solicitudine faţă de dorinţa noastră. 
Mai mult, am întâmpinat dificultăţi chiar şi la intrarea cu 
autoturismele în curtea şcolii!”... 

Soluţia?... „Cu inimile pline de bucuria revederii, cu ochii 
înceţoşaţi de vârstă dar şi de emoţii, am dat ocol clădirii şcolii, 
am admirat numeroasele anexe adaptate noului profil al 
aşezământului, ne-am plimbat pe malul iazului, am adăstat în 
insula care ne-a inspirat şi legănat visele adolescentine, am 
înconjurat bisericuţa în care am susţinut cu corul slujbele 
duminicale, şi am poposit în frumosul parc, cel care ne-a primit 
de fiecare dată cu răcoarea şi aerul paradisiac. Aici s-a 
desfăşurat, de fapt, scurta noastră întâlnire aniversară, cu un 
picnic organizat ad hoc , cu bucate scoase din sacoşele celor 
prezenţi, cu băutură în cantităţi adaptate restricţiilor vârstei şi 
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stării de sănătate a participanţilor, toate udate din belşug cu apa 
rece şi inconfundabilă de la bătrâna cişmea, apă pe care în anii 
de şcoală o căram cu sacaua”… 

Dar şi cu un reproş direct şi total îndreptăţit: 
„…Dumnealor, stăpânii actuali ai domeniului Şendriceni 

uită că şcoala cu anexele şi împrejurimile ei este în proprietatea 
noastră afectivă, a celor care ne-am petrecut acolo o bună parte 
din copilărie, unde am muncit cu mintea şi cu braţele, pe durata 
celor 8 ani petrecuţi acolo înfrăţiţi cu locurile, cu natura 
înconjurătoare, cu şcoala, şi le purtăm pe toate în suflet, ca pe 
nişte odoare. 

Din acest motiv ne socotim îndreptăţiţi ca, din când în 
când, să revenim în acest loc drag nouă, să depănăm amintiri, să 
retrăim emoţional clipe din anii copilăriei şi adolescenţei 
petrecuţi acolo. Ne simţim frustraţi de dreptul de a avea acces 
neîngrădit la amintirile noastre şi suntem convinşi că orice 
instanţă morală căreia ne-am adresa, ne-ar da câştig de cauză”. 

(Vasile Fetescu, „Educator adevărat”, Editura PIM, 
Iaşi, 2004, p. 53-56: 63-65) 

* 
„Frângurele” a apărut la 1 martie 1927, spune ing. Sergiu 

Lungu, directorul Grupului şcolar din Şendriceni în nr. 1 al 
revistei şcolii – Excelsior/ 1999. 

În primul număr al revistei, directorul de atunci, C.N. 
Iancu explica: „Frângurele vor fi cele ce se vor scrie în aceste 
pagini. Frângurele din sufletele noastre”. 

Revista, spune ing. Lungu, urma să prezinte lucrări 
literare ale elevilor, lecţii practice, rezumate, recenzii, folclor, 
impresii din excursii, fapte şi întâmplări din şcoală. 

Scrisul şi desenele erau realizate de mână, iar coperta 
avea un moto din opera lui Al. Vlahuţă: „Sfânta muncă e aceea, 
ce răsplată-n ea-ş găseşte”. 

Revista „Frângurele” a normaliştilor din Şendriceni îşi 
încetează activitatea în aprilie 1941. Ea va apărea într-o nouă 
ediţie, după 1957, dar redactată de elevii „Liceului Agricol”. 

„…Şcoala normală” a devenit „Liceul Agricol 
Şendriceni, iar Grupul Şcolar Agricol Şendriceni actual a luat 
fiinţă la 1 septembrie 1995 prin unirea „Grupului Şcolar 
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Agricol” Dorohoi (constituit la 1 octombrie 1962) cu „Grupul 
Şcolar Agricol” Şendriceni (înfiinţat la 1 septembrie 1919). 

„…Unele din creaţiile literare ale elevilor, publicate în 
revista „Frângurele”, prezentate la Radio Bucureşti au fost 
premiate de Societatea „Tinerimea Română” – spune prof. 
Daniela Grigoraş în „File de letopiseţ” din revista Excelsior  
nr. 1/1999. 

* 
„Frângurele”, an VI, nr. 56 şi 57, publica articolul  

„Al. Russo – Donici” de C.N. Iancu, directorul şcolii. 
* 

Sufletul Şcolii normale „Al. Vlahuţă” de la Şendriceni a 
fost profesorul C.N. Iancu. Despre cărturarul Dorohoiului C.N. 
Iancu, profesorul Mihai Munteanu scrie: 

„…Alături de Dumitru Furtună, el este un pilon de seamă 
al culturii dorohoiene. Dacă
de cărţi de sorginte 
folclorică şi de istorie 
literară, rolul lui Iancu a 
fost al unui iubitor de 
slovă românească, un 
degustător de comori 
literare, al unui educator 
desăvârşit şi al unui 
orator înnăscut. 

Să-i derulăm firul 
vieţii: 

 D. Furtună a lăsat un număr mare 

C.N. Ianc  cu soţia 

Născut la 17 septembrie  în Bârlad,judeţul Tutova. 
Studiile şi le face la şcoala pri ară de băieţi nr. 2 din Bârlad, 
între 

 
 
* 
u

* 
 

 
 882,1
m

anii 1888-1892, la Liceul „Codreanu” din Bârlad, 
secţiunea clasică (în Anuarul şcolii medii mixte nr. 1 Bârlad 
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1846-1956 Iancu C. (dir. Şc. Norm. „Al. Vlahuţă” apare la 
poziţia 22, seria XXXVI, 1903 n.n.), iar cele universitare la Iaşi, 
studiind filologia modernă. Studii speciale urmează la 
Seminarul Pedagogic, Universitatea din Iaşi. Specialitatea 
principală: limba şi literatura română, iar secundară: drept şi 
economie politică. A avut ca profesori pe Garabet Ibrăileanu, 
Al. Philippide. 

…De la 1 septembrie 1912 este director al Gimnaziului 
„Grigore Ghica Voievod”, din Dorohoi, până la 1 decembrie 
1919. 

r titular şi director la Şcoala normală din Dorohoi (care 
se va m

lărie sistem Hogaş (cu boruri late), cu un 
pardes

u: „Nu prea înalt, 
îmbră

ilia – recte Ivan 
Alexa

ru Sahia” din 
Dorohoi, fie sub aripa ocrotitoare a ziarului local”Lupta 

Din 10 octombrie 1919 şi până la 1 septembrie 1942 este 
profeso

uta la Şendriceni). 
Ca pensionar, este menţinut din oficiu în activitate până 

la 1 septembrie 1944. 
…L-am cunoscut când era ceva mai tânăr, în 1942. Era 

un bărbat înalt, cu o pă
iu negru-cenuşiu, cu ghete cu scârţ, cu un glas tunător, 

care, uneori,când citea, cobora cu un tremolo înduioşător. Avea 
harul pe care unii dintre cei mai buni actori îl au. Discursurile 
sale sfârşeau emotiv, cu lacrimi chiar, care ne impresionau şi 
aveau o stare de coparticipare emoţională”. 

Maria Zaiţ, profesoară, în cartea sa „Povestea vieţii 
mele”, îl descria şi ea pe directorul Ianc

cat într-un surtuc negru, cu o căciulă de miel neagră în 
cap, cu ochii puţin saşii, cu mustaţă înspicată”. 

În cartea „Recviem pentru vii” (Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1972), Alecu Ivan Gh

ndru din satul Ghilia – Şendriceni, absolvent al Şcolii 
normale, îşi descrie şi el directorul: „Se opreşte, prezentabil, ca 
străbunicul său, care făcea sfinţi. Haină albă, un laibăr cu gulere 
mari, pantaloni albi, călcaţi cu dungă, cu manşete de trei degete 
pe bombeurile încălţărilor; pălărie albă cu boruri largi, pantofi 
tot albi, de pânză-n picioare, şi un lanţ gros de aur petrecut de-a 
curmezişul pieptului până la buzunarul de sus”. 

„…Iubitor al literelor, scriind el însuşi versuri şi proză, a 
condus şapte ani cenaclul literar „Alexand
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noastr

, î
aietul dăruit lui de C.N. Iancu, directorul notase la reuniunea 

seriei 

ea preotului pentru predica zilei 
răşi o 

tăcere adâncă. Începe predica directorul C.N. Iancu, aşa ca 
întotd

ă”, fie sub aceea a Casei de cultură, grupând în jurul 
cenaclului tinere talente, unii din ei absolvenţi ai Şcolii 
normale”… 

Al. Leontescu, Al. Ionescu (Din „Şcoala de la Şendriceni”) 
 

Iată şi cum ni-l înfăţişează Grigore Davideanu, absolvent 
al seriei 1921 nvăţătorul şi profesorul de mai târziu, căruia pe 
c

de absolvenţi 1925-1926: „Pe tine te văd, dragă Gogule, şi 
ca elev şi ca coleg în cuprinsul acestei şcoli de aplicaţie şi în 
afară, Pădureni, Dersca. Dar de la început şi oriunde ai fost, 
viaţa ta s-a împletit cu viaţa 
acestei şcoli. Alesele tale 
calităţi, inteligenţa, spiritul de 
iniţiativă, de organizare, 
comunicativitatea ta, 
mânuitor uşor al Pegasului, 
bun „causer”, Frângurelele, 
cercurile culturale, vizitele la 
învăţătorii din judeţ, ce le 
făceam împreună, năzuinţa ta 
spre mai multă lumină şi încă 
altele… sunt pietre preţioase 
ale colierului ce-ţi stă aşa de 
frumos şi te face plăcut celor 
ce te cunosc”:    

„…Se aude binecuvântar
– explicarea Evangheliei („De înviere la Şendriceni”). Ia

 Grigore Davideanu 
 

eauna, după obiceiul său, la sărbători mari creştineşti, fie 
aici sau în alte părţi, solicitat de poporeni. Predica sa nu e 
teologică, seacă, aşa cum exegeza şi  punctele omiletieii lui 
Aramă – vestit cărturar şi orator bisericesc. Predica sa e, uneori, 
axată pe osatura unor precepte religioase sau morale şi e legată 
de viaţa de toate zilele, de evenimente mari. E plină de 
îndemnuri pentru lucrări necesare obştii, clădiri de şcoli, de 
cămine culturale, de ajutorarea orfanilor şi a văduvelor de 
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război, de Crucea Roşie. Uneori o compensaţie pe care şcoala o 
datorează bisericii, în tinda căreia a crescut. De multe ori e 
legată de trecutul de luptă al poporului, pentru apărarea 
pământului străbun şi înlăturarea asupririi, pentru demnitatea 
naţională. 

Prin paralele meşteşugit făcute, apar sfinţii cu jertfa lor 
pentru ideea creştină, iar eroii pământeni cu faptele lor pline de 
virtuţi, fie ostaşi, fie scriitori, fie oameni de ştiinţă, cărturari, 
legaţi 

rea celor mulţi şi mai 
ales n

 

here 

Hristos birii umane, ci şi al 
dreptăţii, al lu

Şi tot C cal”: 

r şi prietenilor, de familia C.N. Iancu. 
ţa 

Cănăn

raş, fie acei care locuiau la şcoală şi în 
jurul ş

lţii. 
…Ca mai întotdeauna, la zilele mari şi festivităţi, şi de 

data asta, doamna era îmbrăcată în costum naţional, lucrat cu o 

de popor – egali ca valoare morală. 
Predica sa e caldă, plăcută sufletului uneori amar de 

durerile vieţii, ca pâinea caldă înfometatului, ca apa rece de 
izvor însetatului. Despică, pentru înţelege

ecărturari, tâlcul minunii Învierii Domnului Iisus Hristos. 
Simţi că oratorul suferă, alături de El, patimile la care a fost 
supus şi se veseleşte de Învierea Sa. El aduce pacea, iubirea 
aproapelui şi mila pentru cei mulţi şi oropsiţi. 

Citează versurile – din ultimele strofe ale poetului  
Al. Vlahuţă – poezia „Hristos a înviat!”: 

„Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat 
Din lunga voastră-ngenunc
Sculaţi! Hristos a înviat!” 

 nu este numai cel al iu
ptei”… 
.N. Iancu, dar la „Ospăţ Pas

„Masa oferită a doua zi – adică în prima zi de Paşte” – 
rudelor, colaboratorilo

A doua zi, cam pe la orele 11, se termina, la bisericu
ău, slujba de zi. 
La şcoală urma o masă dată de soţii Iancu. 
Invitaţii erau rudele apropiate ale familiei, precum şi toţi 

colaboratorii, fie din o
colii. Intrase în tradiţie această masă. 
…Doamna aştepta, de cele mai multe ori, pe musafiri în 

capul scărilor, mai ales pe cei mai vârstnici: preotul Grigorescu, 
Gh. Marcu, ing. Florinescu, Gr. Racoviţă şi a
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rară m

naţion

 unoscut bine şi 
i-am fost colaboratori între anii 
1931-1935 a  
Şcolii de aplic  de pe lângă Şcoala normală de învăţători 
„Al. Vlahuţă” din Şendriceni – Dorohoi. 

răspândea 
Vorbea de la catedră cu 

evii normalişti ore de 
fericit

 şi 
curgerea 

Grigores
Maricica, Armeanu, Iacobovici,
famili

  Profesorul Petru N. Cârlan 

ăiestrie. Cămaşă cu altiţe, 
catrinţă şi broboadă de borangic. 
O prindea bine costumul 

al, mai cu seamă că pe 
atunci era tânără şi frumoasă, 
fără pereche. 

 
* 

I.P. Angelescu 
* 
 

„…L-am c

, pe când er  profesor de pedagogie şi director al
aţie

Când intra în clasă, profesorul I.P. Angelescu 
în juru-i o afecţiune caldă, de părinte. 
o voce domoală, dar când era cazul, aceeaşi voce devenea 
energică şi însufleţită. Era cu neputinţă să nu fii atent la lecţiile 
sale. Orele sale de cursuri erau pentru el

ă destindere sufletească şi de înalt nivel pedagogic”… 
R.V. Pandele, Gh. I. Alexandru  

(Din Şcoala Normală de la Şendriceni – evocări (1919-1957), 
Editura Litera, Bucureşti, 1978). 

 
 

Din maşină, după vremuri
anilor, coborau: Gh. N. 

Iancu, cu Eleonora şi Nicuşor, Biţi 
cu cu surorile Aglăiţa şi 

 
a maiorului C. Găluşcă, 

familia colonel Iacobescu, Gh.Gh. 
Dintovici şi Aglăiţa, Laschi, uneori 
Iosif Vasilescu, I.P. Angelescu şi 
mulţi alţii care îmi scapă. 
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„…Profesorul Petru Cârlan avea un fizic robust, potrivit 
de înalt, ochii vioi, înfăţişarea plăcută şi deosebită, gesturi şi 
manifestări aparte, perseverent în muncă, oricând printre elevi 
– le şcolii – dar mai ales avea o voce 
frumo

rii şcolii de 
aplicaţie, profesorii şi pedagogii 
care locuiau la şcoală, personalul 
de serviciu şi cel administra
Erau 

nomul şcolii normale. 
 cărţi, după notiţe dictate.  

 în ialectu munt elevii, 
moldoveni cei mai mulţi, ne chicoteam. Cică pepenele verde e 
harbu

 locuind chiar în anexe
asă, catifelată şi profundă, fiind totodată şi un bun 

violonist. A organizat şi condus cu o deosebită pricepere corul 
şi orchestra şcolii în tot timpul activităţii sale”… 

 
Teodor Barbacaru, Nistor Dumitru 

(Din Şcoala Normală de la Şendriceni) 
 

Cam întotdeauna erau nelipsiţi învăţăto

tiv. 
nelipsiţi P. Cârlan, profesor 

de muzică, preotul Sandovici,  
Gh. Alexandru, Leon Timofte,  
V. Lavric, Gh. Alexandrescu,  
Gh. Botoşneanu, secretar,  
Th. Dăscălescu, zis „Polovena”,  
V. Cohal, D. Bogza, V. Panu,  
Th. Hodoroabă, D. Airinei,  
Gh. Teodoriu, Gh. Dronaş, Ion 
Moc şi alţii încă.      

 
 
„…Dumitru Bogza era agro

Lecţiile de agronomie se făceau fără
D. Bogza vorbea d l enesc, iar noi, 

    Dumitru Bogza 

zul cu miezul roşu, că cel galben e zămosul dulce, că 
albiniţa regină are soţ trântoraii şi numai unul o iubeşte pe 
regină, albinele îi dau apoi, pe trântori, afară din stup, 
deoarece mănâncă fără să lucreze şi asta nu se poate, măi 
băieţi!... 

…La pensie s-a retras la căsuţa sa veche, de la marginea 
Dorohoiului, unde până la sfârşitul vieţii de nonagenar a lucrat 
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din zori până seara la grădina şi pomătul său admirate de 
toţi”… 

V. Roşca 
(Din Şcoala Normală de la Şendriceni). 

 
Cât a fost şcoala şi domnul director Iancu conducătorul 

ei, neştirbit a fost obiceiul. 
…Protocolul era simplu.

pe neaşteptate, întreaga asistenţă se scula în picioare, iar după
ce se 

inecuvântează, Părinte!” 

 aşteptau 
îmbie

 
profes

i”) 
 

 Când intra directorul, aşa parcă 
 

făcea o linişte deplină, aşa cum era în clasă la orele de 
română, directorul zicea: „B

Preotul rostea rugăciunea, binecuvânta masa, iar conul 
Petrache Cârlan da tonul. Se cânta de trei ori „Hristos a înviat”, 
cu pasiune, cu credinţă şi cu multă pricepere de toţi comesenii 
„în sobor”, aşa cum era dorinţa gazdei. Oaspeţii

rea gazdei spre a ciocni ouăle roşii. Directorul ciocnea cu 
doamna şi găsea totdeauna o glumă, oricare ar fi fost rezultatul 
ciocnitului, iar noi între noi, deşi parcă ne era milă să stricăm 
frumuseţe de ouă închistrate, cu toate că ştiam că o parte din 
cele mai frumoase sunt deja aşezate pe poliţa din camera 
ţărănească, pentru a servi de model la celălalt Paşti, în viitor, cât 
şi nouă drept urmare. 

Se făcea o tăcere adâncă, discuţiile încetau la apariţia 
farfuriilor lungi şi încărcate. 

 
Teodor Dăscălescu, 

secretarul şcolii, era „înzestrat 
cu o inteligenţă practică, ar fi 
putut fi un corect învăţător ori

or, ori un contabil al unei 
întreprinderi serioase… În 
clădirea Şcolii normale din 
Şendriceni există o părticică din 
secretarul Dăscălescu, şi mai 
există o parte din truda celor 30 
de ani ai săi, în arhiva şcolii, 
care poate fi numită, model”. 

(Din „Şcoala Normală de la Şendricen
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…Dar, ca orice fericire mare, timpul trecea repede. Se 
scula directorul grav şi impunător. Părintele Octav înţelegea, 
fără să i se spună o vorbă. Ş
mesenii se ridicau în picioare. Urma rugăciunea de mulţumire. 
Conul

i noi la fel. Tăcere adâncă. Toţi 

 Petrache da tonul. Se cânta „Hristos a înviat” de trei ori, 
apoi plecam, fiecare la casa cui ne are”… 

 

 
Coperta revistei Frângurele din aprilie 1935 

 
* 
 

Despre u 
„…Revista „Cuvântul nostru”, editată de Asociaţia învăţătorilor 
din judeţul Dorohoi, în numărul 2-3, din februarie 1929, scria, 
prin pana redactorului ei, V. Cornescu: „Frângurele”, foaia 
normaliştilor din Şendriceni, în al treilea an de existenţă. 

 „Frângurele” amintirile rămân mere proaspete. 
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Desig

înşişi, cu ilustraţii 
origin

ării bogatului tezaur folcloric din Ţara de 
Sus a 

ur că aţi văzut la horă vreo copchiliţă invoalată, care, fiind 
prea mică pentru a intra în hora mare, şi prea mare pentru a se 
juca cu copiii, stă şi priveşte impresionată, fără să bage de 
seamă că multă lume îi aruncă priviri de tăcută admiraţie. E 
simbolul „Frângurelelor”. În loc de altiţe şi bibiluri, e gătită cu 
originale desene artistice, lucrate în peniţă, în stil pur naţional, 
şi drept flori şi busuioace, purtând versuri şi cimilituri, folclor 
de tot felul, lecţii practice, rezumate, cântece populare, tot cu o 
nuanţă sentimentală. Totul e lucrat, scris, desenat şi tipărit chiar 
– căci revista e litografiată – numai de elevi, sub părinteasca şi 
competenta supraveghere a directorului, care a găsit un mijloc 
mai mult de a contribui la pregătirea viitorilor dascăli şi prin 
această inteligentă ocupaţie. Şi cu această ocazie se adună un 
material folcloric preţios, se deprind elevii a cunoaşte înţelesul 
şi frumuseţile nebănuite ale limbii pe care parte din cărturărime 
şi lumea nouă nici nu le bănuiesc şi nici nu le iubesc. Şi mai cu 
seamă se deprind tinerii ucenici a purta condeiul, această mică 
şi formidabilă unealtă de muncă şi creaţie”. 

La o emisiune radio, în 1936, profesorul Tiberiu Crudu, 
fost director al Şcolii normale de învăţători din Botoşani, făcea 
următoarea caracterizare revistei „Frângurele”: „Apare în mod 
regulat de 10 ani. O minune pentru o şcoală. E redactată, scrisă 
cu mâna şi litografiată de normaliştii 

ale, uneori admirabil făcute. O altă minune – material 
bun, variat, serios şi interesant… Atrag atenţia asupra 
materialului folcloric al revistei. Totdeauna proaspăt, viu, 
colorat, care va servi ca un nesecat izvor de studiu pentru critică 
şi culegători. O recomand cu toată seriozitatea, căldura şi lauda 
cuvenită”. 

Despre „Frângurele” au aprecieri profesorii, foştii elevi: 
„…Se cuvine să mai semnalăm ca un eveniment deosebit 

din viaţa şcolii, apariţia revistei „Frângurele” ca o tribună de 
afirmare a tinerelor talente pe lina prozei, precum şi pe cea a 
culegerii şi valorific

Moldovei. 
În multe privinţe, revista a însemnat mai mult decât un 

cerc restrâns de colaboratori, ea a devenit cu timpul o 
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construcţie mai cuprinzătoare, prin care se manifesta spiritul 
şendricean cu specificul şi originalitatea care îi era proprie”. 

tot mai 
ordinii şi disciplinei în 

a revenit rolul de popularizator al creaţiilor literare ale 
viitori

în care elevii s
Ideea acestei reviste a a una decembrie 1926, 

fiind discutată mai întâi sub toate aspectele de către directorul 
C.N. I

ublicat în 
„Frâng

rmau să se publice: 
lucrăr

tate de către elevi, fapte şi întâmplări din şcoală ş.a. 
La pr

nul la cinste şi 
muncă

(Leon Timofte, autorul articolului „Amintiri şi fapte din viaţa şcolii 
(p. 24, în volumul „Şcoala normală de la Şendriceni – 

evocări 1919-1957”, Bucureşti, 1978) 
 

„…Revista şcolii „Frângurele” continuă să joace un rol 
important în educarea elevilor în spiritul muncii, al 

şcoală şi în afara ei. Tot acestei reviste  
i-

lor învăţători”. 
(Gh. Amarandei autorul articolului „Procesul instructiv-educativ”, 

p. 31, volumul „Şcoala normală de la Şendriceni – evocări 1919-1957, 
Bucureşti, 1978). 

* 
 

„…Printre acestea era şi ideea editării unei reviste şcolare 
ă-şi exprime năzuinţele şi preocupările. 

părut prin l

ancu şi de învăţătorul de la şcoala de aplicaţie Grigore 
Davideanu. Aşa rezultă din articolul „Se scurg anii” p

urele” numărul 79, din martie 1936. 
…Încet, încet, ideea lansată de învăţătorul Davideanu a 

început să ne preocupe şi pe noi, cei din clasa a VI-a (ultimul an 
pe atunci). 

…S-a stabilit natura materialelor ce u
i literare ale elevilor, lecţii practice, rezumate, recenzii, 

folclor de tot felul, însemnări din excursii, cântece populare 
culese şi no

opunerea făcută de directorul şcolii şi însuşită de câţiva 
elevi, revistei i s-a dat numele de „Frângurele”. 

S-a hotărât, de asemenea, ca scrisul şi desenele să se facă 
de mână. Pe prima copertă a fiecărei reviste să fie lucrat chipul 
poetului Alexandru Vlahuţă, patronul şcolii, mare scriitor şi 
mare patriot, în scrisul căruia se reflectă îndem

: „Să fii om de ispravă, un semănător de fericire; asta-i 
tot ce ţi se cere, e singurul scop pentru care ţi s-a dat viaţa”. 
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Pe copertă trebuia să fie înscris şi următorul moto luat tot 
din opera lui Alexandru Vlahuţă: „Sfântă muncă e aceea, ce 
răsplată-n ea-şi găseşte”. 

…Ziua de 1 martie 1927 a fost pentru elevii Şcolii 
Normale din Şendriceni o zi de neuitat. Cu toţii primiseră 
primul număr al revistei şi, în pauză, se adunau grupuri-grupuri  
citind-o”… 

(Mihai Vasniuc şi Vasile C. Bârzu autorii articolului „Frângurele”,  
p. 58-61, în volumul „Şcoala Normală de la Şendriceni – evocări 1919-1957, 

Bucureşti, 1978). 
 

 
Facsimil din revista „Frângurele” 

 
* 
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Fulgerul 
 

Fulgerul, revistă de artă ă , apare la Dorohoi 
în 1931 şi are la origine c ătoare publicaţia „Glasul 
singur

 şi literatur
a ante-merg

ătăţii”. 
De la numărul 13/1933, „Fulgerul” devine revista 

„Însemnări”, care apare până la 20 aprilie 1936. 
* 
 

Gazeta Dorohoiului 
 

 
 

Gazeta Dorohoiului, organ săptămânal al Partidului 
Conservator-progresist, str. Gr. Ghica V.V. nr. 14, Dorohoi, 
apare la 1 aprilie 1917, director proprietar: N.A. Stoeanovici; 
tipografia „Gazeta Dorohoiului”, format 32x46 cm, iar uneori 
(nr. 32 şi 33/1923) şi 32x24 cm. 

„Gazeta Dorohoiului, ziar al Partidului conservator-
progresist sau mai pe şleau al domnului Marghiloman, sub 
direcţia lui N. Stoeanovici” – spunea „Liberalul” din 5 martie 
1924, descriind „Câmpul politic” la acea dată. 

Apărea în 2 pagini, iar cu începere de la 2 aprilie 1924, 
când ziarul intra în al şaptelea an de existenţă, în patru pagini. 
Ziarul cuprindea multe rubrici şi semnături. 

În afară de editorial, semnat de obicei de director, cu 
titluri ca acestea: „Noua Constituţie”, „Pro-Patria”, „Mărăşeşti”, 
„Înapoi la principiile moralei creştine”, „Criza de numerar 
scumpeşte banul, dar şi preţul mărfurilor”, „Exproprierea 
pădurilor”, existau rubricile: „Cutia cu scrisori”, „Reportaj 
politic”, „Idei şi oameni”, „Legea speculei”, „O lămurire”, 
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„Oameni şi fapte”, „Cronica mondenă”, „Artistice-culturale”, 
„Chipuri şi tipuri”, „Cronica săptămânii”, „Rubrica mea”, 
„Rubrica literară”, „Clipe de linişte”, „Ecouri”, „Arabescuri”, 
„Sportive”, „Cultural-sportive”, „Recenzii”, „Bibliografie”, 
„Informaţii”, „Poşta redacţiei”, „Rubrica feminină”, „Colţul 
vesel”, „Rubrica medico-ştiinţifică”, „Se zice că”… „Poemă 
modernă”, „Mici polemici” etc. Semnau: N. A. Stoeanovici,  
R. Scriban, Saşa Pană, Vilhelm Lupu, Traian R.Scriban, Vasile 
Lăscărescu, Neculai Neamţu, H. Şepcaru, Gh. Timuş, Ioan 
Fişan, Constantin L. Ciogolea, Traian Chirilă, Traian Herţa,  
A. Costeanu, C. Ciocoiu, Nicu Stoeanovici, M.N. Pacu,  
M.T. Moldoveanu, Const. Bacalbaşa, Eul. Procopovici, Doctor 
Binter,Emil Costeanu, Lucia Chirana Stanff, Al. I. Elefterescu, 
Urzică, Florea Gr., Cl. Lizette, Carol Segall, D. Straja, Matei  
B. Cantacuzino, Lascar Antoniu, I. Pilat, Eugen Codrescu, 
Pahomie Gheorghiu, I. Capră, Grigore Manoliu-Tetzeanu,  
Gr. Racovitza, Al. Vasiliu, Alex Căzănescu ş.a. 

Gazeta Dorohoiului era mereu în luptă de idei cu 
celelalte periodice de pe piaţa Dorohoiului. De aici, şi primirea 
cu ostilitate a celor care-şi anunţau apariţia. 

„…Săptămâna aceasta (12-19 mai 1923 n.n.), 
Dorohoiului i-a fost hărăzit un nou ziar al averescanilor. 
Desigur că în curând vom înregistra dispariţia acestui organism 
de pub

să o facă între 
domn

eaua Poporului” dl  
I. Go

ză: „ieri a avut loc întâlnirea pe teren între domnii 
Ciogo

licitate, condamnat să aibă această soartă. 
Conducătorii „Stelei Poporului” au fost prost inspiraţi 

când din primul lor număr ne-au atacat”. 
Arătând cauza atacului – „intriga ce vor 

ul Gheorghe Stroici şi dl N. Stoeanovici”, ziarul găsea 
explicaţia că directorul ziarului „St

rgos, „dorea să-şi rezolve chestiunile personale” şi 
avertiza: „mai multă modestie, căci cine seamănă vânt, culege 
furtună”. 

Din conflictul gazetăresc, la 1 decembrie 1923 gazeta 
publica ştirea: „Duelul Ciogolea – Gorgos”, având în cuprins 
cele ce urmea

lea şi I. Gorgos. Arma aleasă a fost sabia, fără 
împunsături şi fără lovituri la cap, în două reprize de trei minute 
fiecare. După a doua repriză fără rezultate, lupta a încetat, 
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declarându-se onoarea satisfăcută. Duelul luptei pe teren a fost 
condus de maior C. Găluşcă”. 

Răspunzând celor de la „Solia” – care nu-l agreau pe 
preotul Furtună, conducător de revistă literară şi de instituţie 
social-culturală, „Gazeta Dorohoiului” relata că „dintre 
deputa

 cităm: 

rii o ştim 
toţi. P

ţe şi 
neînţe

* 

unimea a adunat în juru-i spiritele cele mai disparate şi 
creatoare: Carp, Th. Rosetti, I. Negruzzi, Olănescu Ascanio, 
Xenopol, Creangă, Eminescu, Caragiale, Panu, Slavici, Conta, 
Philip

ostru, Mişcarea socială la noi 
şi Sce

nfluenţă, a sprijinit tinerii de la Junimea 
obţinându-le burse de studii şi i-a încurajat. 

ţii naţionalişti ai Dorohiului, d. Romulus Băltilescu este 
acela care a participat alături de preotul Furtună şi deputatul I. 
Pilat la înfiinţarea Seminarului din localitate”. 

Cu ocazia morţii lui Theodor Rosetti, în „Gazeta 
Dorohoiului” din 28 iulie 1923, Saşa Pană semna la rubrica: 
„Idei şi oameni” articolul „Bătrânii”… din care

„Ultimii supravieţuitori ai unicului cenaclu literar ce l-a 
avut România, dispar. S-a dus şi bătrânul Theodor Rosetti. 

Ce a reprezentat Junimea în evoluţia literară a ţă
uţini vor fi ştiind poate şi amănuntul, că într-una din 

duminicile de acum 69 de ani – după mai multe şedin
legeri asupra numelui ce să se dea societăţii – Theodor 

Rosetti, din patul unde era culcat, se adresă astfel lui Maiorescu, 
Pogor şi Iacob Negruzzi: 

- „Măi băieţi, vreţi să vă dau eu unul fără pretenţie, care 
să placă la toţi, fiindcă nu zice lucru mare? Hai s-o botezăm 
Junimea!” 

Şi aşa a fost botezată Junimea închegată în toamna anului 
1863”. 

 
„J

pide, Nanu şi atâţi alţii”… 
Theodor Rosetti (1837-1923), unul din fondatorii 

Junimii, i-a susţinut ideologia prin cele trei eseuri ale sale: 
Despre direcţiunea progresului n

pticismul la noi. 
Agent diplomat al ţării la Berlin, el l-a angajat pe 

Eminescu funcţionar la legaţie, iar mai târziu, ca prim-ministru 
şi om politic cu mare i
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Titu Maiorescu (1840-1917) 

 
* 
 

 
Theodor Rosetti (1837-1923) 

 
* 
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La 1 decembrie 1923, pr. C. Ciocoiu scria în „Contribuţii 
la istoria judeţului Dorohoi” despre Mihăileni: 

„…Mihăilenii este cel dintâi târg, în privinţa regulărei, al 
treilea în privinţa vechimii şi una din comunele urbane, capitala 
plăşei Berhometele, ale judeţului Dorohoi. Mihăilenii se 
înfiinţează după luarea Bucovinei, când se stabili aici punctul de 
frontieră a ţării spre Bucovina sau Austria. Aşezându-se vama şi 
autorităţile respective, mulţi negustori fugeau din târgul Vlădeni 
(lângă Mihăileni, partea nord-est), înfiinţat de curând de către 
proprietarul C. Mareş, pe moşia cu acelaşi nume şi se stabileau 
la frontieră, la trecătoare. La Vlădenii vechi, unde fusese târg, 
mai înainte de Mihăileni, există şi astăzi biserica Sf. Gheorghe, 
construită de C. Mareş, din lemn şi bârne, formând un totul 
încheiat de jos până cu bolţile de sus, cu inscripţie la uşa 
bisericii săpate în lemn: „Această biserică s-a făcut în zilele 
Prea Sf. Mitropolit , luna 8, meşter 
Ierodiacon N. Chiril

„…Târgul Săveni, întem t pe vatra satului unei moşii 
popula

a drum, deci nu vine de la cuvântul rus 
„Doro

 Calimah Gavril la 1785
ă”. 

eia
te care are la 1835 o populaţie de 75 evrei şi 531 creştini, 

scrie revista Miron Costin, p. 59, astăzi după monografia 
comunei Săveni, la expoziţia Dorohoi, din 1924, are români 
bărbaţi 678, femei 759, evrei bărbaţi 1302, femei – 1560. Târgul 
Săveni, pe coasta puţin înclinată din latura stângă a pârâului 
Başău, este autorizat şi recunoscut la 4 august 1818 de Scarlat 
Al. Calimachi Vodă (1806-1819) sub care domnitor urmă 
ocupaţia rusească până la 1812, când ni se luă Basarabia”. 

(C. Ciocoiu – Contribuţii la istoria judeţului Dorohoi, 
în „Gazeta Dorohoiului” din 22 august 1925.) 

 
* 
 

De la rubrica „Recenzii” informaţii referitoare la cartea 
„Dorohoiul – studii şi documente” de Gh. Ghibănescu, semnată 
de G.G. Ionescu: 

„…Dorohoiul şi-ar trage numele de la cuvântul polon 
„Droga”, care ar însemn

ga” (scump). Într-adevăr, oraşul era aşezat pe drumul 
mare ce venea din Polonia şi descălecatul voievozilor găseşte 

 157



acest aşezământ orăşenesc tot aşa ca Hârlăul, de exemplu, pe 
când alte oraşe au fost făcute mult mai târziu sub voievozi 
(Botoşani la 1400 de boierul Botăş). 

…se pun bazele oraşului Dorohoi cam pe la 1300, ca şi a 
satelor Cobâla, pentru că la 1407 ambele erau cumpărate cu 
trataturi comerciale. 

Prin secolul XV găsim în divan pe boierul Mihai ot 
Dorohoi, care 27 d
fiscală. Tot atunci boierul 
bazele Şendricenilor. 

La 1495, Ştefan cel M şte biserica Sf. Nicolae. 
Dar p

e ani îşi îndeplineşte aici o mare însărcinare 
ot Dorohoi Şandru (Şandriciu) pune 

are zide
e atunci oraşul era distrus de tătari, ca şi Şendricenii. 
…Urmaşul lui Lăpuşneanu, adică Bogdan Alexandrovici, 

împarte la 1568 Moldova în judeţe, iar din acestea face două 
grupuri mari, două vornicii: a Ţării de Jos, cu capitala în Bârlad 
şi a Ţării de Sus, cu capitala în Dorohoi care ţine de la 1568 la 
1778. 

…În secolul XVII găsim în Dorohoi un vel căpitan care 
avea slujbă de sutaş militar, de administrator şi judecător. 

Ştefan cel Mare înzestrase Târgul cu o moşie, dar domnii 
ulteriori o fac donaţii la boierii proprietari din jur, cum a făcut 
Ştefăniţă Vodă la 1 iunie 1522 lui Şendrici cu moşia Hilişeul de 
jos şi cu o bucată de pământ rămasă din hotarul târgului 
Dorohoi”… 

G.G. I. (G.G. Ionescu n.n.) scrie despre Panait Istrati în 
„Gazeta Dorohoiului” din 14 iunie 1924: 

„…au trebuit străinii să ne descopere pe cel mai bun 
scriitor contemporan al nostru şi, poate – după cum scriu ei -, 
unul din cei mai mari ai Europei. Şi totuşi, nu se ocupă nimeni 
la noi de el. A trebuit ca să scrie Stelian Popescu, directorul 
„Universului” de el, pentru ca, dintr-o călătorie făcută la Nissa, 
să „descopere” un scriitor român printre străini. E adevărat că o 
revistă scrisese ceva de el încă de astă toamnă: „Omul Liber”. 
Dar, pe atunci revistele bătrâne şi cu mai multă trecere 
zeflemiseau pe „talentatul” Istrati lăudat de „Omul Liber” 
pentru ca tot ele, azi, să-l înalţe în slavă. 
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Panait Istrati (1884-1935) 

 
Şi în acest timp ce ne spun străinii? 
M.M. du Garel îşi începe articolul său în „Les nouvelles 

litteraires” astfel: „Istrati? Acest nume nu vă spune încă nimic? 
E al unui lucrător, al unui vagabond din România: un povestitor 
ce ne descrie figurile oamenilor, un poet de felul celor cărora 
Occidentul ne oferă atât de rare exemple”. 

Iar marele scriitor european Romain Rolland, acel care  
l-a descoperit şi l-a recomandat Europei prin revista 
„L'Europe”, spune despre el că „se va impune nu în Franţa, ci 
mai întâi în toată Europa”. 

Dar cine e acest Istrati? 
Numai cazierele siguranţei din ţară mai ştiu de el. Acum 

12 ani făcea pe propagandistul socialist la Brăila şi, în treacăt, 
prin Ploeşti şi Galaţi. Hărţuit de simpatia lui „Siguranţa”, fuge 
din ţară, în martie 1916, cu un prieten, Ştefan Gheorghiu, în 
Algeria. Reîntors în ţară numai Gheorghiu, acesta moare la 
Filaret. Celălalt, din A ri prin Occident, în 
Egipt, Siria, Turcia, Grecia ş şează în Elveţia ca 
munci  telegraf, apoi în alta 
de obu

lgeria, pleacă în alte ţă
i apoi se a

tor manual, într-o fabrică de stâlpi de
ze. 
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Tuberculos, cade bolnav şi Crucea Roşie elveţiană îl 
internează într-un sanatoriu la Lausanne. 

Aici, citeşte pe Romain Rolland complet. Ieşit din spital, 
se reîm

a, în Franţa, se decide să moară şi îşi 
taie gâtul cu un briceag, dar scapă după ce stă 15 zile în spital. 
Cei ce

„Universul” la Paris. 

adus în „Omul Liber”. 
E ace

 – dar pentru a-i ridica cu 
multă

uga noi trimiţând la faptul că 
simpa

pe care nu le cunoştea şi scriind 
despre

discreditându-se astfel în ochii intelectualilor orbi sau obedienţi, 

bolnăveşte şi e iarăşi internat într-un spital. De aici scrie 
o foarte deznădăjduită şi lungă scrisoare lui Romain Rolland, 
scrisoare ce-i revine fiindcă nu-l găsise pe destinatar. După doi 
ani de mizerii, ajuns la Niss

 îl găsiseră cu gâtul tăiat, scotocindu-i prin haine dau de 
scrisoarea lui scrisă cu 2 ani în urmă şi fac să-i parvină lui 
Romain Rolland prin „L'Humanité”. 

Acesta în 8 zile îi răspunde. Se angajează o 
corespondenţă între ei, din care el iese îndrumat a-şi scrie viaţa 
lui. Acuma e fotograf la Nissa şi îşi câştigă existenţa, astfel că 
poate scrie câtva timp pe an. 

Apoi îl descoperă Stelian Popescu şi-l face corespondent 
al ziarului 

Şi astfel scrie „Kyra Kyralina” în franţuzeşte, din care a 
apărut şi un mic fragment în româneşte, tr

laşi soi de literatură ce o găsim în Gorki, ne spun străinii. 
E mai mult, pentru noi: e marele şi unicul nostru scriitor cu 
adevărat popular şi cu renume european. 

Cât a scris? A voit să scrie o poveste scurtă, viaţa sa, sub 
titlul „Povestirile lui Adrian Zograffi” şi a scris până acum două 
volume care cuprind numai „Kyra Kyralina”. Cât va mai scrie? 
Ce va ajunge? Ne vor spune tot străinii. Şi astfel vedem că 
nimeni nu e profet în ţara sa, în ţara din care a trebuit să fugă – 
pentru a scăpa de Siguranţa generală

 cinste numele peste hotare,  pe când noi încă nu-l 
cunoaştem şi nu-l putem citi în limba noastră. 

Acesta este Panait Istrati”. 
Nu complet, am adă
tizant al URSS a ajuns, după vizitarea acesteia, să se 

convingă despre nişte adevăruri 
 ele, nefavorabil URSS… 
„…Panait Istrati, militant socialist este şi primul disident 

european care s-a dezis vehement de socialismul sovietic, 
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scrie C. Stănescu în „Adevărul” din 22 mai 2004. Celebra dar 
puţin citita „Spovedanie pentru învinşi” (1929) este manifestul 
durero

iile scriitoriceşti 
cunos  

: 

 
Hoţilor – mărire. 

, 

s şi patetic al unei „dezintoxicări” experimentate pe cont 
propriu de o conştiinţă solitară, într-o perioadă când crema 
intelectualităţii europene delira salonard pe marginea 
„succeselor primului stat socialist din istoria omenirii”. 

În „Opere” de Panait Istrati, apărute în colecţia „Opere 
fundamentale” de sub egida Academiei Române, Eugen Simion, 
conducătorul lucrării, conchide în Introducere: „Ca scriitor, 
Istrati răstoarnă toate tipologiile şi strateg

cute până la el în literatură”.
* 

Acum, „Romanţa Bugetului” scrisă de Ion Pribeagu, 
redată de „Gazeta Dorohoiului” din 30 august 1924, după ziarul 
„Reformatorul” din Piatra Neamţ

„O, Buget slăvit de veci 
Ce hrăneşti atâţia seci 
Cu ale tale graţii! 
Tu dai bunuri, răilor, 
Ranguri, nătărăilor 
Şi atârni dulăilor 
Cruci şi decoraţii. 
Prăbuşeşti credinţele, 
 
Turburi conştiinţele 
Numai c-o zâmbire, 
Strâmbi puterea legilor, 
Saturi pofta regilor, 
Dărui glorii blegilor,

Schimbi guvernele pe rând,  
Cumperi toate ce se vând, 
Într-o noapte neagră. 
Taine vinzi duşmanilor, 
Curmi avântul anilor, 
Şi trimiţi ţăranilor 
Biruri şi pelagră; 
Tu tragi toate sforile
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Plămădeşti ororile  

ci 
, buget slăvit de veci, 

i 

Cu num 925 „Gazeta Dorohoiului” 
intră în al 8-le

După , 
„Gazeta Do btitlul în „organ 
săptămânal” aşi N.A. Stoeanovici, 
prim-redactor

Urmare onservator-progresist cu 
Partidul Na orohoi – (preşedintele 
organizaţiei n ohoi-Ion Pillat, iar în numele 
organizaţiei fuzionate au participat la protocolul de fuzionare 
dnii Neculai Stoeanovici, Constantin Stoeanovici şi Ion Trank), 
cu numărul 2  1925 „Gazeta Dorohoiului” 
devine organ aţional-Liberal. 

Şi înalţi rataţii. 
Faci apostoli din zevze
O
Ce hrăneşti atâţia sec
Cu ale tale graţii”. 

* 
ărul din 4 aprilie 1

a an de activitate. 
alegerea noii administraţii, la 18 iulie 1925
rohoiului îşi schimbă su
director – proprietar acel
 Marcovici-Bruno. 
 a fuzionării Partidului c
ţional-liberal din D
aţional-liberale Dor

8 din 10 octombrie
săptămânal al Partidului N

 

 
Alexandru Marghiloman 

şeful Partidului conservator-progresist, mort la 10 mai 1925 
* 
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„Gazeta Dorohoiului” a reflectat în paginile ei şi aspecte 
din activitatea Şcolii Normale „Al. Vlahuţă” de la Şendriceni. 
Ne-o spune Gh. Borcea: 

„În Gazeta Dorohoiului, anul IV, nr. 26, din 20 
noiembrie 1923, găsim: „La şcoala Ghilia a avut loc prima 
şedinţă a Cercului cultural „Alexandru Vlahuţă” din Şendriceni. 
După şedinţă a urmat o frumoasă serbare pregătită de elevii 
şcolii, cu concursul elevilor Şcolii Normale. Au fost jocuri 
naţionale, frumos executate după orchestra Şcolii normale”. 

Tot în „Gazeta Dorohoiului, anul VI, nr. 13 din 26 mai 
1925, se scrie: „La şcoala Dersca s-a ţinut şedinţa cercului 
învăţătoresc, la care C. Diaconescu (absolvent de la Şendriceni) 
a ţinut o lecţie de sistematizare a lecturilor, făcute mai înainte 
din operele lui Alexandru Vlahuţă, în legătură cu cultura 
socială, la clasele V-VII. Profesorul de pedagogie I. Blănaru 
arată inele 
din lui, 
vorbeşte despre activitatea şi interesul depus de învăţătorii din 

pentru pregătirea cadrelor din 

 importanţa sis a toate discipl
învăţământ. Învăţătorul Gh. Ilucă, preşedintele cercu

tematizării cunoştinţelor l

cadrul cercului cultural în cursul anului şcolar şi mulţumeşte 
cadrelor didactice de la Şcoala normală care au dat un 
neprecupeţit concurs 
învăţământul primar, precum şi a viitorilor învăţători, referindu-
se la elevii normalişti care participau la şedinţele cercului”. 

 
(Din articolul „Cercurile culturale ale învăţătorilor”, p. 57, în volumul 

„Şcoala normală de la Şendriceni 1919-1957”, Bucureşti 1978). 
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Gazeta de Dorohoi 
 

Gazeta de Dorohoi, ziar naţional-liberal, redacţia şi 
administraţia la Tipografia „Concurenţa” Botoşani. Apărea o 

„Revolta” se intitula cuvântul de început al ziarului care 
se ridica „contra tuturor ipocriziilor, fărădelegilor, 
scandalurilor, apucăturilor nepomenite, prin care acest regim 
ieşit din senin şi ajutat de Dumnezeu ştie cine şi-a inaugurat 
stăpânirea în ţară”. 

Ziarul se ridica şi împotriva tuturor speculanţilor, a 
tuturor paraponisiţilor de gheşefturi şi de mişelii, a 
administraţiei neghioabe şi păcătoase, contra despotismului 
stupid, a justiţiei îmbrăcate în rochie de carnaval, a măştilor 
oficiale care grimează blânde ea şi toate virtuţile, dar nu 
serveşte în realitate decât ascunderii prostiei, a laşităţii şi 
infamiei. 

Redacţia ziarului „Gazeta de Dorohoi” îşi lua 
angaja

e la un proces politic trecut prin ierarhia 
justiţi

entat şi M.S. Regelui. 

 

dată pe săptămână, cu „întâiul număr al unei gazete politice şi 
economice a judeţului la 16 noiembrie 1889”. 

ţ

mentul „de a da publicităţii orişice denunţuri întemeiate 
ce i s-ar transmite contra abuzurilor de tot felul ce se comit 
astăzi şi a persecuţiilor sistematice îndreptate contra liberalilor.” 

Manuscrisele aveau să se distrugă… 
Director al ziarului: P.H. Cortazzi; giranţi responsabili: 

Ioan Săraru şi D. Leonte. 
Chiar în primele numere apărea articolul „Procesul meu” 

semnat de P.H. Cortazzi, după care multe numere de-a rândul 
prezentau relatări d

ei în care, după 17 ani de la nişte întâmplări 
nesemnificative, se căuta un vinovat în persoana celui care 
„văzuse instanţele îmbrăcate în haine de carnaval”. 

„Gazeta de Dorohoi” numărul 3, la rubrica 
„informaţiuni”, aducea vestea că D. Epureanu-Boldur este 
definitiv numit prefect al judeţului, a prestat jurământul cuvenit 
şi s-a prez

„…această numire s-a făcut fără a fi consultaţi mai 
înainte deputaţii şi senatorii judeţului nostru”. 
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În acelaşi număr se făcea cunoscut că numărul al doilea 
al Gazetei de Dorohoi a fost suprimat sau de poştă sau de 
poliţie ţinea un articol 
privito

nceteze acest abuz”. 

lexandru cel 
Bun, 

. 
azeta din 5 ianuarie 1890 făcea următoarea relatare la 

„Infor

ne încărcat în buzunar şi că la 
cel di

 asemenea 
activit

re-l privea pe directorul ziarului, n-a mai 

 şi nu a ajuns la cititori, pentru că con
r la hoţiile locale. În rubrica „Ultimele ştiri” se cerea 

noului prefect „să facă să î
La rubrica „Bibliografie” se scria despre „ieşirea de sub 

tipar şi se află la vânzare al II-lea volum din Istoria Românilor 
din Dacia-Traian, de A.D. Xenopol, profesor universitar din 
Iaşi, care cuprinde perioada de la întemeierea ţărilor române 
până la moartea lui Petru Rareş. Volumul cuprinde domniile 
principilor din timpurile eroice: Mircea cel Mare, A

Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare, a cărui domnie singură 
cuprinde aproape 200 de pagini. 

O hartă arată întinderea respectivă a Moldovei şi a 
Munteniei în deosebite timpuri”. 

„Gazeta de Dorohoi” numărul 5 avea adăugat un 
„Suplement”, ziarul având în loc de 4 pagini, 6

G
maţiuni”, ceea ce dovedeşte că şi atunci munca la gazetă 

era destul de dificilă: 
„…Un reporter al „Gazetei de Dorohoi”, ducându-se 

alaltăieri în oraş spre a cumpăra nişte obiecte de la o prăvălie, a 
fost urmărit de un comisar, însoţit de doi bătăuşi. 

A scăpat numai graţie sângelui său rece; când s-a suit în 
trăsura ce-l aştepta în stradă, bătăuşii au început a striga, 
ridicând ciomegile că: „Nu ne trebuie gazetari nouă!” 

Complementele noastre administraţiei şi poliţiei din 
Dorohoi. 

Avertizăm însă, odată pentru totdeauna, atât administraţia 
cât şi parchetul, că personalul „Gazetei de Dorohoi” va avea de 
astăzi înainte câte un revolver bi

ntâi atac, pe riscul şi pericolul lor, vor zbura creierii 
canaliilor salariate ce vor încerca a îndeplini

ate. 
A bon entandeur, salut!” 
Salutul transmis a fost urmat de sesizarea organelor de 

stat în drept şi de un proces în justiţie al cărui deznodământ, ca 
şi în cazul celuilalt, ca
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fost a

i”, „Ultimele 
inform

, V.C. Cherembach, I. Boldur – Lătescu; majoritatea 
materi

 
stă literar-ilustrată, a apărut la 

Doroh

rcială Superioară, 
a năzu

 şi la 17 mai a tras primul 
număr

or Syrul, George 
Lissar, G. Fotin – realizând o publicaţie de interes. 

Scopul revistei săptămânale îl aflăm dintr-un „Cuvânt 
înainte” care cerea „ i multă lumină, mai 
mult adevăr” şi care credea că icaţiei va însemna 
„câtev

blicaţii, şi George Dăscălescu, cuprindea 
artico

flat, pentru că documentarea a fost întreruptă de lipsa 
exemplarelor de ziar din colecţiile consultate. 

Ziarul avea rubrici variate: „Informaţiun
aţini”, politica locală, revista săptămânii, informaţii din 

judeţ, din Mihăileni, din Herţa, cronică, scrisori deschise, partea 
literară, din ziare, bibliografie etc. 

Erau puţine semnături în ziar: P.H. Cortazzi, Mereş 
Boscovici

alelor erau semnate cifrat: D, D.B., B, EU, C, M, X.Y.Z., 
Năstasă, Tănasă, Un liberal, Un influenţat ş.a. 

* 
 

Glasul singurătăţii 

Glasul singurătăţii, revi
oi de la 17 mai 1931 până în septembrie 1933, în format 

17x24 cm; 22x32 cm. 
Scoaterea revistei este rodul căutărilor unui elev din 

Dorohoi, Ion Broscăuceanu, fiu de ţăran din Dămileni care, în 
1931 fiind elev în clasa a III-a la Şcoala Come

it şi a reuşit, cu multe eforturi şi muncă perseverentă, să 
dea viaţă unei chemări deosebite: editarea unei reviste. 

„Cu puţini bani, strânşi prin mari sacrificii, a pornit la 
drum procurându-şi un şapirograf

 al revistei visate”, ne spune Şt. Ciubotaru într-o carte a 
sa despre învăţământul şcolar din acest colţ de ţară. 

În jurul lui Ion Broscăuceanu s-au strâns mai mulţi 
colegi, unii semnând cu pseudonime – Minod

mai multă dreptate, ma
 citirea publ

a minute de repaus”. 
„Glasul singurătăţii” în care au semnat George Râncă – el 

însuşi realizator de pu
le, schiţe, poezii, recenzii şi chiar un roman în foileton, 

precum şi multe informaţii şi reclame comerciale. Bogată în 
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ilustraţii – chipuri de artişti şi peisaje – revista a apărut doar în 
11 numere. 

„Glasul singurătăţii”, la numărul 2, îşi schimbă titlul şi 
subtitlul în „Fulgerul”, revistă de artă şi literatură, iar de la 
numărul 13/1933 devine „Însemnări”, revistă de artă şi 
literatură (noiembrie 1933-20 aprilie 1936), în total 21 de 
numer

ţii către 
literat

blicau şi recenzii: la romanul „Adela” de Garabet 
Ibrăile

 cu Liviu Rebreanu despre scriitorii tineri şi despre 
provin

nr. 20/1936 al revistei, iar în numărul 21/1936 
materi

Bazar” cuprindea informaţii culturale. 

* 

erar „Nicolae 
Labiş”

e. 
„Însemnări” reapar în perioada 1 octombrie 1942 – 

ianuarie 1944. 
Era o revistă modestă, primele numere (11) fiind 

şapirografiate. 
„Glasul singurătăţii” îşi înscrie în program să se ocupe 

îndeosebi de încercările literare ale tinerilor cu înclina
ură şi artă. 
Semnau versuri: G. Roiban, Ion Ojoc, Virgil Tempeanu, 

Haralambie Ţugui, Nicolae Tăutu, C. Barcaroiu, Mircea 
Streinul, D. Florea-Rarişte, G. Moroşanu. Din Ion Pilat se 
reproduceau lucrări din volumul „Caietul verde”. 

Se pu
anu (nr. 13/1933) şi la volumul de versuri „Liane crude” 

de Haralambie Ţugui (V.19/1935); Artur Gorovei semna 
medalionul „Primul meu dascăl” (nr. 12/1933), iar Ionel 
Neamţu eseul „Atitudinea existenţială în creaţie” (nr. 1/1933). 
De vorbă

cia literară” se numea interviul cu romancierul, semnat de 
G.D. Rângă în 

alul: „O lămurire dlui Ion Pas”. 
Rubrica „
Au mai colaborat: M. Ladmiss-Andreescu, E.Ar. Zaharia, 

Aspazia Munte. 

 
Hyperion 

 
Hyperion, revistă de cultură, Cercul lit
 – Liceul Darabani, judeţul Botoşani, este salutată la 

apariţie de ziare şi reviste din ţară în termeni elogioşi: „În 
cadrul primului concurs al revistelor şcolare din liceele de 

 167



cultură generală organizat de Ministerul Învăţământului, în 
colaborare cu C.C. al UTC şi ziarul „Scânteia tineretului”, 
revista „Hyperion” a Liceului Darabani, judeţul Botoşani, a  
 

 
 

cucerit premiul al III-lea la revistele tipărite” scria ziarul 
„Clopotul” din 11 noiembrie 1969 şi punea revista alături cu 
altele din plutonul fruntaş dar aflate la Bucureşti, Braşov, Cluj, 
Arad, Oradea, Satul Mare; „Revista literaţilor din cel mai nordic 
oraş al ţării, Darabani, m-a impresionat plăcut şi cred sincer în 
forţa lor de pătrundere în publicistica contemporană. Îmi permit 
să le spun: „Succes prieteni!” îşi anunţa Ştefan Augustin Doinaş 
bucuria în legătură cu acest eveniment, la care se alăturau 
Traian Comaniciu, inspector şcolar general al Judeţului 
Prahova, Liceul economic Râmnicul Vâlcea, Şcoala generală  
nr. 4 din Sighişoara, „România literară”, revista „Argeş”, 
conferenţiar universitar Al. Husar – Iaşi ş.a. 

„Foarte vie, foarte tinerească, revista aceasta de 32 de 
pagini ne aduce, din nou, aminte că în licee se află dintotdeauna 
potenţe literare deosebite şi o mare prospeţime, obligatorie 
actelor de creaţie ale oricui. Corneliu Popel, Victor Teiş nu, 
Valeriu Imbir, primul, absolvent, ceilalţi elevi, sunt exemplele 

a

cele mai elocvente. Iată ce vers frumos găsim într-una din 
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poeziile lui Teişanu: „Oglinda te cheamă din buze concave”, 
evidenţia România literară, publicaţia şi producţia unora dintre 
autori. 

„Hyperion” apărea şi în 12 pagini, întotdeauna pe o hârtie 
bună, într-o grafică realizată la Întreprinderea poligrafică 
Suceava, de către un colectiv de redacţie diferit de la un număr 
la altul, inclusiv profesorii îndrumători: Gabriela Anisie, Lucian 
Valea, I.D. Ciubotaru. 

Atenţi şi preocupaţi de conţinutul foii lor, redactorii uitau 
adesea să-şi pună data apariţiei revistei lor, deşi unul dintre 
cursiv

elex”, „Cartea de poezie”, „Cartea de proză”, „Cronica 
teatral

Constantin Balahura („Interviu cu 
profes

il Ştefancu 
(„Cron

Gheorghe Creţu, Paul Boariu, Adrian Liviu, Valeriu Imbir,  

ele din chenar era intitulat chiar „Identitate”. 
Apăreau: editoriale, interviuri, comentarii literare, 

istorice şi economice, cronici literare, muzicale şi de poezie, 
memorialistică, teatru, note literare, traduceri, date 
monografice, drumeţii, prezentări de autori şi cărţi, toponimie, 
ştiinţă, pagini distractive, monografii şi micromonografii, figuri 
ale oamenilor de seamă ai locurilor, poezie şi proză în rubrici 
bine distribuite şi cu profesionalism susţinute: „note-note”, 
„telex-t

ă”, „Debut”, „Traduceri din poezia”…, „Traduceri de 
proză”, „Cercul nostru literar”, „ecouri-ecouri”, „Dialog”, 
„Oameni de seamă”, „Micromonografie”, „Profil”, „Note de 
drum”, „Curiozităţi” etc. 

Semnau proză: 
orul Nicolae Huţanu: Cum l-am cunoscut pe Marin 

Sorescu), Valeriu Imbir („80 de ani de la moartea lui Ion 
Creangă”), Dragoş Cornea („Oameni cu măşti”), Em

ica muzicală”), Gheorghe Cliveţi („Cronica poeziei: 
Dimitrie Stelaru – mare incognitum”), Ion Jar („În vizită la 
Muzeul şcolar”), Maria Aşchioapei („Note de lector: Ioana 
Postelnicu – Plecarea Vlaşinilor”), Letiţia Costin, Tipa Teodora 
Lăcrămioara („Nicolae Labiş”), Mihai Atitiene („Toponimia 
satelor din comuna Hudeşti”), Gică Manole („Cum a ajuns 
domn Despot-Vodă”) – alias Iacob Heraclide, Anta Andrus, 
Elena Ilaş, prof. Gabriela Anisie, Remus Teişanu, Constantin 
Matei, Victor Teişanu, Const. Mădularu, Ştefan Alupoaie ş.a. 
La poezie erau prezenţi: Emil Martinaş, Petre Gugeanu, 
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C. Mădularu, Victor Teişanu, Vasile Păltinişanu, Corneliu 
Popel, Gheorghe Cliveţi, Antoneta Enache ş.a. 

ârla – Dorohoi 
(1838

i de la Socola. 

erdac -, 
cunos i Gh. Vornicescu sub 
denum „La Castelul”. „În una din camere se păstrează şi 
acum 

eorghe Tomaziu, iar în 1871, cu ajutorul şi al 
locuit

Se ocupau de traduceri şi publicau: V. Păltinişan (din 
Eduardas Miezelaitis, Evgheni Dalmatovski), Remus Teişanu 
(din Pierre Castex), C. Mădularu (din Rafael Alberti), Adi 
Bărbieru (din V. Gortani) etc. 

Bună şi utilă rubrica: „Semnificaţia unor… denumiri 
geografice”. De asemenea, de succes – prezentarea grafică a 
revistei „Hyperion” – cu contribuţia lui Mihai Stoleriu. 

Formatul publicaţiei: 30x43 cm. 
 
„Prima şcoală sătească de stat din Moldova” îşi 

intitulează Constantin Matei articolul pe care îl publică în 
„Hyperion” în numărul în care revista fără a şi-l spune punea în 
literele ei aniversarea a 128 de ani de când antiunionistul, 
logofătul Teodor Balş, înfiinţase la 1841 o şcoală pe moşia sa 
din Darabani. 

Şcoala sătească de stat de la Darabani, înfiinţată după 
şcolile de la Flămânzi-Botoşani (1835) şi Pom

), s-a bucurat de regimul subvenţiei de la stat, ctitorul ei 
obţinând de la Epitropia învăţăturilor publice banii trebuitori 
plăţii salariului primului învăţător al ei care a fost Gheorghe 
Crudu, absolvent al Seminarulu

 
Localul primei şcoli săteşti de stat din Moldova şi-a avut 

sediul în însăşi casa logofătului Balş – patru odăi şi un c
cută localnicilor şi monografulu
irea 
(1924 n.n.) podeaua de scânduri bătute cu piroane mari, 

lucrate de fierar. Aici seminaristul Gh. Crudu şi-a predat întâile 
sale lecţii. De la el primii elevi din Darabani au priceput buchea 
cărţii”. 

În anul 1866 vine la Darabani – de la Cotul Miculinţi – 
normalistul Gh

orilor, se construieşte „la Darabani un nou local format 
dintr-o sală mare cu antreu, alta cu dimensiuni mai mici, şi două 
camere care constituiau locuinţa învăţătorilor”. 
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