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·situatia facultătilor si institutelor 
' ' ' 

Am făcut alăturatele grafice, pentru ca ori ce per
soană de bună credinţă, să se convingă că nu spunem 
un neadevăr, cînd afirmăm că Universitatea din Iasi este 
năpăstuită 1). ' 

Dar poate că în sufletul unora din cititorii acestui 
trist raport, să se nască ideia că Universitatea din Iaşi, 
izbită azi aşa de crud în cea ce priveşte subvenţiile pe 
care li primeşte, a fost cind-va mai favorizată şi că 
are clădiri si laboratoare cari au fost bine înzestrate odi
nioară şi din această cauză, pe timpuri de criză buge
tară, este drept de a fi lasa!ă mai deoparte. 

Din nefericire, nici acest mod de a vedea nu este 
exact. S ar părea, că facultatea de ştiinţe stă relativ mai 
bine, faţă de facultatea din Bucureşti (vezi alăturatul 
grafic). In realitate nu este aşa. Pe cînd f acuitatea de 
stiinti din Bucuresti este numai facultate de stiinti -
' J ' ' ' cea din Iaşi cuprinde în definiţia ei trei capitole cu to-
tul deosebite şi anume : 1) facultatea de ştiinţe propriu 
zisă, 2) Electro-Technica şi 3) Agronomia, în timp ce la 
Bucuresti - există un Institut Politechnic deosebit si o 
Şcoală 

1

de Agricultură superioară cu laboratoarele ei' cu 
totul aparte. 

lată deci cum sumele globale pot induce în eroare. 
Totuşi facultatea de ştiinţi stă relativ ceva mai bine 

J) Menţionez cil. la alcltuirca gr aficelor nu s'a.u avuL lu vedere de 
cât sumele ordi nare trecute şi publicate în bugetul .Minisferului de In
trucţie. Despre numeroasele sume extra-bugetare di11 cari se alimenteazll. di
trrite instituţii, nu este aici vorba, de oarece n 'am nici un mijloc de a li 
cunoaşte exacL; nici într'nn caz Universitatea ieşanll. nu este aceia care lS. in 
mai mult decît este scris îu buget. Mai mult chiar, i se dll. mai puţin de
cit sume le votate. Astfel din fondurile globale acorda.te tuturor niversi
tl\ţilor cu o coti parte egal§.,-pinll. acum laşul n·a luat nimic. 
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- în special în cea ce priveşte vechile laboratoare .. Mult 
mai rău se găsesc noile catedre, de ex. cca de zoologie sau 
laboratorul de chimie fizicală, cari au neapărat nevoe de 
localuri, - cu atît mai mult, că mulţi dintre aceşti pro
fesori, fac mari sforţări pentru învăţămînt şi pentru şti
intă, - facultatea de stiinti prezintându-se cu un com
plex de profesori deriini 'de toată admiraţia noastră. 

Se resimte insă si Ia această facultate lipsa unei bi 
blioteci bine specializ~te. Biblioteca seminarului matema
tic - cu tot ajutorul bănesc insuficient pe care-l pri
meşte - este însă admirabil ţinută şi organizată, fiind SO· 
cotită, după părerile autorizate, ca cea mai bună din 
ţară, în specialitatea sa. 

Institutele aplicate sunt însă şi ele în suferinţă. Sec
ţia de Şt. Agricole, nu are decît cîteva odăiţi, servindu
se pînă şi de coridoare. Astfel muzeul secţiunii este a
şezat într 1un coridor. Cu atît mai mult se impune o 
urgentă intervenţiune, cu cît numărul mare de studenţi 
la această secţiune - în cea mai mare parte basarabeni
fac absolut insuficient, restrinsul local care-l ocupa îna
inte de războiu. Aceiaşi situaţie o are şi secţiunea de 

· electrotehnică. 
facultatea de litere este foarte strîmtorată. Are în a

devăr un seminar alături de facultate care-i dă mai mult 
aer. Dar are mare lipsă de amfiteatre· de curs, de săli 
de decanat - şi suferă de aceiaşi lipsă de bibliotecă. 
Pe lingă Facultatea de litere funcţionează catedra de 
arheologie care are un local chiar luxos, la care este 
anexată o bibliotecă pentru seminarul catedrei şi chiar 
locuinţa profesorului. 

Pentru-ce unii profesori au locu;nţe, alţii nu, pen
tru ce profesorii din Iaşi au ca directori de laboratorii 
170 lei (zic una sută şapte zeci şi şase lei pe lună) iar 
cei din Bucureşti unii au 1 OOO, alţii 700, alţii 400, alţii 
300, sunt mistere bugetare de nepătruns şi nu e aci lo
cul să li învederăm. Afirm însă, că lectura bugetului Mi
nisterului de Instrucţiune publică, poate da cititorului cu
noscător, plăceri analoge lecturii pieselor lui Caragiale. 

Facultatea de drept se găseşte ca local şi ca bibli
otecă într' o stare de plîns. Trei odăiţe cari servesc de 



7 

săli de curs, o odae mai mult închisă, plină cu cărţi 
din cari trei sferturi sunt inutilizabile (dragă doamne -
bibliotecă), fără sală de decanat, fără cancelarie de pro
fesori-stînd toţi profesorii, secretarul facultăţii, diferiţi 
funcţionari unii peste alţii, în două mici odăiţi, aşa se 
prezintă acest focar de jurisprudenţă. Tot aci se ţine şi 
examenul de magistraţi. 

Necesitatea organizării unei biblioteci se impune, dar 
mai întăi trebue ~ă-i descoperim un loc unde s'ar putea 
adăposti. 

Facultatea de medicină posedă o veche clădire care 
a ars şi în care continua a fi bib!roteca, formată în mare parte, 
din donaţiunile foştilor profesori. Dar cînd vechiul local 
a ars s'au irosit multe volume . ..:\zi este adăpostită într'o 
odae luată de la laboratorul de higienă (al 111 etaj al clă
direi noi) unde nu de mult s'a dărîmat tavanul. Dar nu 
un tavan care-l poţ; primi pe cap, ci un tavan de umplutură 
între traverse de fier ( clădirea era nouă tavanul fiind făcut 
acum 3- 4 ani), care din fericire n a omorât pe nimeni
ci a strivit numai bibliotecile si mesele. Alocatia minimă nu 
ajunge să plătească nici abonamentele la re'vi te, aşa că 
fie-care laborator din minima-i alocaţie este silit să ia o parte 
oentru plata cîtor-va abonamente strict necesare. Oraţie 
f undatiunii americane Rockfeller care ni servcste 250 • • 
de dolari pe an, putem să ni procurăm reviste engle-
zeşti şi americane, altminterea absolut interzise prin schim
bul ridicat. 

La facultatea de med icină avem de considerat labo· 
ratoarele si clinicile. · 

In ce'ia ce priveşle laboratoarele iată situaţia : 
Laboratoarele de chimie, fiziologie şi hygienă -

sJnt relativ binişor organizate. Cel de Higienă este mult 
ajutat de Direcţia Serviciului Sanitar. Cel de Bacteoro
logie-mă abţin să-l calific filnd condus de subsemnatul. 
Ceia ce pot spune este că n'ar fiinţa dacă Direcţia Ser
viciului Sanitar nu i-ar fi dat un concurs preţios. 

Dar laboratorul de Histologie este sărac. Laboratorul 
de Anatomie Pathologică foarte sărac (două cămăruţe)
fără serviciu de prosectură. Laborator de Patologie Ge
nerală aproape inexistc.nt. 
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Laborator de, Radiologie nu există nici măcar pe 
hîrtie. De asemenea nu avem laborator de chimie biologică. 

Ducem cu toţii mare lipsă de microscoape, şi nu
mărul studenţilor fiind mult prea mare pentru mijloacele 
de cari dispunem, lucrările practice suferă şi nu se pot 
face decît împrumutîndu-se microscoape de la un la bora· · 
tor la altul. Şi la acest capitol al microscoapelor trebue 
să adresăm mulţumirile noastre fundaţi unei Rockfeller 
care a donat Laboratoarelor de H igienă şi Bacteriologie 
cite 4 microscoape. Trebue să ::idresăm şi mulţumirile 
noastre cele mai călduroase, D-lui Dr. Bordea directorul 
Serviciului Sanitar care ni-a dat anul trecut cîte 6 mi
croscoape, fiecărui din aceste două laboratoare. 

Ducem mare lipsă de animale. fie-care laborator îşi 
creşte animalei~ separat şi nu avem grajd. 

Există un grajd Ia f acuitatea de medicină, dar esle 
ca sâ zic aşa, un grajd în teorie. Se construeşte mereu 
de circa 5 sau 6 ani-dar ceea ce se face într'un an se 
prăbuseste în celalt. Este un fel de butoi al Danaidelor 
al mi~istrului de lnstructie. Dl. Dr. Anghe~escu, ministru 
de Instrucţie, pune mare bună-voinţă să - l isprăvească dar 
este imposibil. laşul are şi el nevoe de o legendă ana
loagă cu acea a meşterului Manole. Am un fel de pre
simţire că acest grajd nu va fi nici odată terminat. 

Dacă laboratoarele sunt insuficiente, apoi clinicile 
sunt şi mai mult. Nu avem decît o singură clinică 
medil':ală. 

Se poate concepe ca un număr de studenţi , care 
trece de o mie să înveţe medicina internă pe 40 sau chiar 
50 de bolnavi ? Eforia Sfântului Spiridon este foarte 
săracă, de cind i s' au luat moş iele. Nu i se poate cere 
să facă încă o clinică medicală.-Dar este o nevoe ab
solută de o a două clinică medicală. 

Avem două clinici chirurgicalr, dar iarăsi cu număr 
mic de bolnavi. Stăm mai bine cu clinica d·e boli min
tale şi nervoase, ambele avînd un singur titular Prof. 
Parhon, care a organizat la Ospiciul Socola-a cărui 
medic primar şi director este - un laborator unde s'au 
făcut lucrări şi un învăţământ demn de toâtă lauda.- Nu 
pricep în urma cărei argumentări, Consiliul de Ministri . 



9 

.a decis suprimare;:i acestui Ospiciu, care conţine circa 
<600 de bolnavi, căci desfiintarea sa înseamnă o lovitură 

distrugătoare celor două cli~ici. Nu trebue uitat, că dacă 
clinica de boli mintale şi acea de boli nervoase se gă
s~sc în situaţia înfloritoare de azi, aceasta se datoreşte 

numai ospiciului, care îi furnizează un numeros şi variat 
material de studiu. Prin desfiinţarea ospiciului una dintre 
cele mai bogate surse de m1terial de studiu medical în
cetează de a mai exista pentru laşi. Laboratoriul ş i cli
nicile dela Socola vor avea de înregistrat primele, ur
mările acestui fapt. 

Această deciziune, care suprimă clinica de boli ner
-voas~ (căci cele 20 de paturi de la Sf. Spiridon unde se 
aduc bolnavii de la Socola pl:!ntru învăţământ - nu pot 
constitui o clinică) şi clinica de boli tiiintale, ar fi o Io . 
vitură aşa de groaznică pentru facultatea noastră, că ar 
echivala cu ugrumarea ei. Să sperăm că în urma revol
tei sufleteşti provocată în toate cercurile care se intere
s~ază de soarta facultăţei de medicină din laşi, se va re
veni asupra acestei pripite măsuri. 

Mai avem clir.ic~ dermato-sifilitică clinica maladiilor 
de ochi şi clinica de boli genito-urinare. 

Nu avem clinică obstetricală. Sf, Spiridon nu a voit 
să dea titularului, Institutul Gregorian, care ar fi putut să 

fie organizat într'o excelentă clinică de obstetrică. Aşa 

încît' marea majoritate a studenţilor I s do:tori, fără să 

stie să asiste o femee în durerile facerei si aceasta nu din 
~ir.ci lor, ci din lipsa învăţămîntul ui adeq'uat. Nu poate 
fi admisibil nici chiar p_ntru un laic, o facultate de me
dicină fără clinică obstetricală. 

Direcţia serviciului sanitar a luat de la Sf. Spiridon 
spitalul de izolare boli infecţ 03se - pe care l'a instalat 
în mod foarte complect, cu un mic laborator bine înzes
trat-aşa că profilaxia boalelor contagioase declarate s~ 
face foarte bine. 

Colegul meu prof. Ciucă, titularul acestui ·serviciu, a 
-organizat un mic învăţământ clini I care dă roade foarte 
•bune, dar e în afară de cadrul U niversitătii. 

Studentii în medicină din lasi nu au 'o bibliotecă fru. 
rnoasă cum a'u colegii lor din Bucureşti.Profit de ocaziune ca 
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să aduc omaaiile mele studentilor în medicină din Bucu· b t •a reşti care au ştiut să organizeze cu mijloac~ pr?pru, o, 
bibliotecă aşa complectă, aşa bogată şi aşa bine ţrnută. 

Bucureştiul mai posedă o bogată bibliotecă medicală I~ 
facultatea de medicină, o bibliotecă medicală la studenţ11 
în mediciilă şi încă o altă bibliotecă poate mai puţin bo
gată în cărţi de medicină, la Fundaţia Carol. 

Noi la lasi nu avem decît biblioteca facultăţii de
medicină. Şi ' toate aceste s'ar putea remedia uşor şi 
relativ cu puţine parale : există în laşi, Asociaţia Medi
cilor si Naturalistilor -aso:::iatie foarte vioaie si activă. Po
sedă 'un local şi o bibliotecă bogată în cărţi şi reviste, 
e adevarat cam vechi, asociaţia neavînd mijloace să,şi 
continue abonamentele. S'ar putea uşor, eliminând chi
riasii să instalăm biblioteca în acest local. 

' Am infuza o nouă activitate societătii si am da 
viaţă activiţăţii studenţimii, care suferă fo~rte' mult de 
lipsa de cărţi şi de reviste. 

Cu puţină bqnă-voinţă şi cu mai mult concurs din 
partea centrului s'ar putea face foarte mult. Dar centrul 
se gîndeşte mai mult la suprimare, decît la o mai bună 
organizare a învăţământului medical (vezi suprimarea 
clinicelor de boli nhvoase şi de boli mintale). 

ln rezumat pentru orgariizarea învăţământului medi
cal e nevoe de : 1) Organizarea bibliotecii, 2) Organiza
rea catedrei de Obstetrică. 3) Crearea unei noi clinici 
de boli interne. -l) Crearea unui serviciu de prosectură 
anexat la Anatomia Pathologică. 

Am insistat mai mult asu~ra situaţiei facultăţii de 
medicină, nu doar datorită faptului că ar trebui să fie 
aceia căreia sprijinul să i se acorde mai urgent, dar da
torită faptului că o cunosc mai bine şi apoi împrejură
rilor ulterioare-, cari o ameninţă cu mari pericole. 

Este apoi şi facultatea care s'a bucurat mai mult de 
vitregia vremurilor : altor facultăţi s'au mai bine zis al
tor catedre dela facultăţi li se acordă tot sprijinul, facul
tăţii noastre nici unul, ba mai mult, i se ia şi ceia ce are 
(vezi cazul catedrei de arheologie, şi cazul ospiciului 
Socola). 

O aită mare chestiune privitoare la functionarea 
I 
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universitătii noastre, este aceia a bibliotecii. Nu numai
că laboratoriile şi facultăţile n'au biblioteci· decît foarte 
reduse, dar biblioteca u11iversităţii se găseşte într'o stare dis• 
perată. Din cauza lipsei de local, pînă mai acum dou~ 
trei ani, dulapurile cu cărti ale bibliotecii începuseră. să fie 
scoase pe săli ; înăuntru nu mai încăpeau cetitorii, unde 
era să mai fie loc şi pentru ele. Dacă pe 11ngă lipsa de 
local se mai adaogă şi nenorocul unei administraţii cari 
decenii întregi, a avut alte grij:, este lesne de înch:puit, 
ce înseamnă biblioteca. Este drept c ă încă dinainte de 
războiu a început o organizare radicală, întrewptă din, 
cauza războiului si abandonată din cauza ministerului 
care n'a mai voit să acorde fondurile necesare. 

Tin să adaug că în timpul războiului biblioteca a 
avut mult de suferit, alimentînd cu carţi, un număr în
semnat de instituţii şi persoane. Numeroas:! volume îm-
prumutate n'au mai reintrat în bibliotecă, şi urmărirea 

lor, care încă şi azi se face, este în mare parte infruc
tuoasă. 

In ultimul timp situaţia bibliotecii a început să se 
restabilească, continuîndu-se într'un mod diferit, organi
zarea începută înainte de războiu. Are deo camdată două 
cataloage provizorii, pe alfabet şi materie, care însamnă 

foarte mult. Totuşi insuficienţa fondurilor şi localului fac 
ca în beciul bibliotecii să se găsească încă vre-o 0000 
volume, dublete, reviste, ziare etc~, cari aşteaptă o mi
nune, pentru a li salva de umezeală şi şoareci. Vină la 
mutarea într'un nou local nu este nimic de făcut. 

Cam aceasta este în linii generale situaţia facultăţilor 
şi institutelor mai însemnate d ! pe lângă universitatea 
din laşi. Situaţie uşor de explicat mai ales dnd vezi şi 

graficile, dar nu tot atît de uşor de justificat. 
Conditiile în care functione1ză Universitatea noas

tră, o fac inaptă de a răsp;nde rolului său cultural şi 
naţional. Lip3a de localuri, material, personal, lipsuri 
despre cari numai într'o m i că măsură am amintit, o fac 
imposibil de a corespunde cerinţelor ştiinţii moderne, 
mai ales a ştiinţii experimentale. Oricît s'ar ajutl una 
sau două catedre, rezultatele date nu înseamnă nimic 
faţă de rezultatele generale. Şi nu poate corespunde 
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nici rolului său naţional, de a fi aid în marginea de ră
sărit a ţării, un factor de consolidare şi desvoltare a ro
mînismului. Conditiile inferioare în care se desv0Ită ac
iivitatea sa ştiinţifi~ă nu sunt de natură de a o impune 
atenţiei generale. 

Nu trebuie uitat că ceia ce creiază succesul unei 
culturi naţionale, stă în seriozitatea şi superioritatea activi
tăţii sale ştiinţifice, faţă de culturile cu cari se află în 
concurentă. 

Imi fac datoria de a ridica chestiunea în toată gra
vitatea ei, supunînd-o celor în drept. 

Iaşi.-Septwzbr ie 1925. 



Chestiunea căminurilor studenţeşti 

Situaţia economică după răsboiul mondial a devenit 
extrem de tristă pentru funcţionari şi pensionari. 

Inainte de răsboiu fiii acestor functionari constitu
iau majoritatea elementului studenţesc. ' 

Astăzi condiţiunile economice pentru funcţionari sunt 
de aşa fel, încît funcţionarul nu-şi poate întreţine co
piii trimişi la studii în oraşele universitare. Statul a în
cercat să salveze această situaţiune ameninţătoare pentru 
viitor, creînd căminurile studenţeşti. 

Creiarea de căminuri studenţeşti pentru fete, răs
pundea de altminteri la o mare nevoie. Nu suntem des
tul de civilizaţi pentru ca o fată să-şi poată găsi uşor 
gazda cuviincioasă de care are nevoie. Pe de altă parte 
era iarăşi foarte greu, pentru studentele noastre să-şi gă
sească restaurantul cu atmosfera neresară, si suficient de 
ieftin pentru modestele lor mijloace. De ac'eia cătninurile 
pentru studente constituesc un real progres şi menţine
rea lor se impune. 

Nu ajung la aceleaşi concluziuni pentru căminurile de 
studenţi. Las deoparte faptul că recrutarea se făcea ~i poate 
se mai face, în mod foarte fantezist. Pentru locurile re
zervate facultăţii de drept - se intra aşa de plano .. -
fără examen de intrare. Au trebuit mari intervenţii pentru 
suprimarea acestui privilegiu. 

Dar, chiar dacă admitem un examen de intrare maj 
sever, totuşi situaţia rămâne delicată. Inteligenţa unui e
lev nu e întotdeauna egală cu educaţia lui şi cu princi
piile lui morale. Dat fiind insuficienţa primei noastre e
ducaţiuni, - insuficienţă comună tuturor claselor socie
tăţii, lipsa aproape totală a unei solide educaţiuni· religi
oase ori care ar fi ea ( ortodoxă, catolică sau protestantă) 
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-această insuficienţă primordială se resimte grozav şi mai 
'tîrziu după sfîrşitul cursurilor universitare. 

lnstalînd unul peste altul, în condiţiuni neprieinice 
·sute de studenţi cu apucături, heredităţi şi educaţiune 
·foarte deosebită. rezultatele sunt dezastroase. Este sufi
cient 5-6 elemente rele ca să contamineze un întreg 
cămin. Nu trebuie uitat, că avem aface cu elemente ti
nere, unele entuziaste, altele calculate, altele aşa de deo · 
sebite că scapă simplelor definiţiuni. 

Mai e de adăogat mentalitatea specială post-belică 
·- un impuls teribil pentru juisenţă imediată -- lipsa de 
·sforţare continuă şi perseverenţă, specific orientală, şi mai 
prt sus de toate lipsa aproape complectă a unui ideal 
moral, care sl susţină şi să îmbărbăteze voinţele în mo
mentele grele. 

Se mai adaugă şi faptul că împrejurările tehnice în 
·cari funcţionează căminurile, datorită lipselor de localuri, 
-mobilier, etc .. , fac aproape imposibilă crearea unui mediu 
favorabil activităţii intelectuale, chiar pentru acele ele
·rnente cari se .pot sustrage mai uşor influenţilor a diferite 
curente. 

Rezultatul este că studentii din căminuri nu sunt 
·mai buni decît cei cari nu sunt în căminuri, ba din 
contra, munca lor întru nimic nu e superiouă studenţilor 
·din afară. Ceva mai mult, avem uneori rezultate surprin
;ziitoare. V or-besc mai mult de medicină, pentrucă acolo, 
~am o competinţă mai mare. Decurînd s'a ţinut con
cur3 pentru posturile de interni la Sf. Spiridon. Se ştie 
chiar în afară de publicul medical, că studenţii în me
-dicină cari au fos.f iAterni, au o situaţie privilegiată faţă 
de colegii lor., în ce ace priveşte priceperea medicală. f ap
tul de a sta -4 ani în spital în servicii diferite, face că 
graţie acestor mijloace de studii tînărul intern îşi poate 
·face o experienţă medicală foarte complectă. Erau vacante 
14 locuri <ie interni fa Sf. Spiridon, s'au prezentat numai 

'9 candidaţi. La Paris pentru cele 50 de locuri de interni 
'Se prezintă •600 de candidaţi. 

Aşi mai înşira coli ililtregi de hîrtie asupra motivelor cari 
mă fac· un adversar al organizării actual! de ajutorat 

=studenţii„ Dar :cum .tre:bue modificată, deoarece am în· 



l.'i 

ceput să povestesc că trebue să venim în ajutorul stu
denţilor meritoşi. Eu propun bursele. 1) Să se acorde 
un număr determinat de burse fiecărei facultăti. Cred că 
este necesar ca aceste burse să fie proporţio~ale nu cu 
numărul studentilor ci cu nevoile statului. ln orice caz 
să întreacă aceste nevoi. 2) Aceste burse să fie suficiente 
.pentru ca studentul să poată trăi modest dar bine ; să 
nu fie o bursă de famină, care să împiedice pe student 
să poată învaţa. 3) Aceste burse să se cîştige prin con
curs, ţinut sub auspiciile profesorilor far.ultăţii respective. 

La acest concurs s'ar putea adăoga un mare adju
vant. Directorii liceelor să intre în contact direct cu rec
torul universităţii, să recomande în mod special pe elevii 
meritoşi şi săraci, cari să fie ajutaţi. S'ar putea face în 
jurul fiecărei universităţi, un fel de filieră sistematică, care 
ni-ar permite să selecţionăm elementele bune, să li aju
tăm în mod eficace si să scoatem o serie de elemente 
mai puţin numeroase· poate, dar mult mai bine înzestrate 
cu cunoştinţile necesare luptei pent. u viaţă, în cadrul 
meseriei lor. 

Dacă sunt adversar al sistemuiui căminurilor 
sunt fervent partizan al cantinei. Cu scumpetea 
actuală, este imposibil ca studentul să se poată alimenta 
în restaurantele obişnuite, afară de cazul numai când este 
un privilegiat al averei. De aceia cantina este necesară · 
pentru un preţ foarte modest ( dar cu plată fie ea cât de 
mică) studentul să poată mînca substanţial. Pentru acest 
scop, o cantină nu poate funcţiona decît primind sub
venţii destul de considerabile dela tat. 

Burse pentru străinătate. Aceleaşi condiţiuni ec0n o
rnice de cari vorbeam mai sus fac ca studenţi destul de 
numeroşi să se înscrie la facultăţile cu aplicaţiuni practice 
imediate. Aşa de pildă avem numeroşi elevi la politech
nică, ingineria fiind o meserie, care permite să trăieşti, 
pe cînd numai găsim profesori de matematică. Dease
menea la noi la medicină, candidaţii profesionişti sunt 
destul de numeroşi, dar nu mai găsim elemente care să se 
consacre ştiinţii pure (laboratoarelor, anatomiei patologice, 
anatomiei pure, histologiei, fiziologiei, etc.) 

Recrutarea personalului profesoral va suferi din ce 

• 
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în ce mai mult. E absolută nevoe ca fiecare facultate să 
poată trimite în fiecare an unul din absolvenţii ei în străi
nătate pe 2 ani să poată studia una din ramurile de şti
inţă pură. (Aşi cere chiar doi pentru medicină pe fiecare 
an şi 4 pentru şti;nţi). Este o nevoe de importanţă ca
pitală, pe care conducătorii noştri politici nu o cunosc. 

Avem nevoe mare de laboratoare. Nu vom putea fi 
tari de cit dacă vom avea numeroase laboratoare, în special 
de chimie si de fizică. 

Răsboi'ul trecut a fost răsboiul chimiei, cel viitor va 
fi si mai mult. Nu se pot improviza chimisti si fizici
ani: Ni trebue laboratoare cu mulţi preparat'ori,' cu elevi 
buni trimisi în străinătate, să studieze un subiect anumit, 
cu locuri rezervate pentru a învăţa seriile noui de studenţi 
lucrurile necunoscute, pe care li-au deprins în diferitele 
locuri, unde au fost trimişi. 

Ca să dau un exemplu de · insuficienţele laboratoa
relor noastre, nu este mai mare păcat că ţară petroliferă 

cum suntem, să nu avem un laborator consacrat ex::.lusiv 
chimiei petrolului, cu numeroşi preparatori ! Acest labo
rator ar avea o importanţă capitală ; explosibile, culori, 
atîtea substanţe, cari se pot studia şi extrage din petrol. 

Ştiu bine că există un laborator pe Iîngă Institutul 
geologic al Prof. Mrazec. Dar, acest laborator este mic, 
e numai complimentar al Institutului geologic. Ceace aşi 

dori si de ceace avem nevoie, este un laborator mare cu 
mai ,~uiţi şefi de servicii, cu mulţi preparator i, un ade
vărat roi de cercetători. Oricît de mare ar fi cheltuiala. 
nu e inutilă. Laboratorul fecundează industria. German ii 
au priceput admirabil acest principiu şi numai graţi e a
cestei strînse uniuni între industrie şi laborator , germanii 
au putut rezista aşa de mult în ultimul răsboiu mondial. 

De asemeni din punct de vedere agricol, nu avem nici 
un laborator central de selecţie a seminţelor, nici un labo
rator de analiză chimică a pămînturilor, a chestiunei în
grăşămintelor chimice, etc. 

Trebue n~apărat organizat la Ministerul de Indus
trie un organism viabil şi permanent care să organizeze 
învăţămîntul nostru superior şi să-l sistematizeze, în a
fară de ministrii politici, vremelnici, care nu sti1;1 să re-. . 
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ziste, chiar atunci cînd li se cere să distrugă un învăţă
mint existent ( cazul suprimărei celor două clinici de 
boale nervoase şi mentale, suprimate de odată cu ospi
ciul Socola ). 

Astfel toate împrejurările culturale, economice şi po
litice în cari ni găsim noi, reclamă imperativ o organi
zare unitară şi serioasă a sistemului de promovare a ti
nerelor elemente culturale. După cum am arătat, organi
iarea trebueşte să funcţioneze pe etape succesive, cu 
posibilităţi de promovare a elementelor celor mai distinse, 
începînd din liceu şi pînă la cele mai înalte specializări 
din străinătate. 

Deci din punct de vedere practic şi faţă de rezul
tatele obţinute de sistemele experimentate pînă acum 
propunerea mea concretă este următoarea : 

Pe baza recomandării directorilor de licee si a tri
ării unei comisiuni profesorale de fiecare facultâte, fie
care candidat admis găseşte un loc de masă la cantină 
şi o bursă pentru plata Jocuinţii. 

In mod automat celor mai buni absolventi ai facultă 

ţii, 2-3- 4, după recomandarea facultăţii 'li revine o 
bursă în străinătate pentru specializare. 

Astfel se dă încă din liceu elementelor dornice de 
o activitate ştiinţifică serioasă siguranţa că o vor pu
tea urma pînă la ultimile sale limite, şi în acelaş timp 
se garantează cu mai multă eficacitate, că zecile de mi
lioane de lei - sacrificiu pe care societatea li face pen
tru pătura sa cultă de mîine,- vor corespunde menirii lor. 
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Rector-Presedinte Prof. Dr. Al. Slătineanu 
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(I. D. Regal No. 623 din 21 Febr. 1923. 
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Membri : D-l Decan al fa cult. de Litere : I. Petrovici. 
(l. D. R. No. 1807 din 23 Aprrle 1923) 
pe ziua de 21 April 1923 

,.. 

., 

,. 

., 

,, 

„ D-l Decan al f acult. de Drept: Dim. Alexandrescu 
(I. D. R. No. 2646 din 30 Mai 1924) 

,, D-l Decan al facult de Medicină: Dr. C. Parhon 
(T. D. R. No. 6049 din 18 Dec. 1923) 
pe ziua de 15 Dec. 1923 

D-l Delegat al Facult. de Ştiinţă : I. Borcea 
(adresa Minist. lnst. publ. No. 237694 / 14: VI 924) 

, D-l Delegat al Facult. de Litere: Th. Bratu 
(adresa Minist. lnstr. publ. No. 3919 din 5 11 923) 

D-l Delegat al facult. de Drept: I. Coroi 
(adresa Minist. lnst: publ. No. 37762 / 11. VI 924) 

,, D-l Delegat al facult. de Medicină: Dr. M. 
Ştefănescu Galaţi 
(adresa Minist. lnstr. publ. No. 1237 43 I 1924) 
pe ziua de 20 Noembr. 1924). 

ln cursul anului scolar s'au făcut următoarele schimbări : . 
,, Decan al Facult. de Ştiinţi : Prof. Petru Bogdan 

(I. D. R. No. 1259 I 1925, pe ziua de 20 
April 1925) 

,.. Decan al f acult. de Litere: (încontinuare) 
Prof. I. Petrovici 
(L D. R. No. 1404 din 11 Mai 1925), pe 
ziua de 21 April 1 Q25 

,, Decan al facult. de Drept (ca prodecan) Prof. 
O. Tabacovici 
(adresa Minist. Inst. publ. No. 87762 din 11 
April 1926). 



Sedintele Senatului Universitar 
' ' 

In anul şcolar 1924- 25, Senatul Universitar a ţinut 
20 sedinte. Senatul universitar întrunit cu consiliile de 
facui'tate i O şedinţe, iar consiliul universitar s'a întrunit 
în 3 şedinţe. 

Chestiunile aduse în discutiunea Senatului au fost . 
următoarele : 

L11 9 Septembrie 1924 

Senatul anulează licitaţia pentru vinderea imobilului 
Eftusescu si hotăreste ca imobilul să fie pus la dispo
zitia · comisi'unii căm.inurilor universitare. 

' 
La 4 Octombrie 1924 

la act cu mulţumire de donaţia făcută de prefectura 
judeţului Botoşani (No. 3523/1924) în valoare de 5000 

lei pentru căminurile studenţeşti. 
Hotăreste deschiderea anului scolar 1924125, a că

minurilor şi' cantinei universitare, pe' ziua de 1 Noembrie 
1924. Conferinta de deschidere · va fi tinută de un domn 
profesor, desem~at de facultutea de ştiinţi. Solemnitatea 
va fi precedată de un serviciu divin şi o alocuţiune a d-lui 
Rector. • 

Discută proectele de bugete, pe 1925 trimise de fa
cultăţi şi împreună cu expunerile de motive hotăreşte a 
fi prezentate Ministerului, în vederea întocmirii bugetu
lui general pe 1925. Se insistă asupra necesităţii augmen · 
tării salariilor şi legiferării pensiunilor corpului didactic. 

Hotăreste a se cere avizul consiliului facult. de stiinti 
asupra numirii d lui agr. Cardaş, ca profesor tituiar la 
catedra de Zootechnie, în baza art. 58 din lege. 

In conformitate cu adresa Ministerului lnstructiunii • 
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No. 7 597 4/1924, hotăreşte ca înscrierile studenţilor în 
iacultăti să se facă fără examen de admitere, după cum 
cere a~t. 1 din regulamentul de ordine şi disciplină şi nu
mai în baza actelor cerute de lege de absolvirea liceului. 

ln conformitate cu art. 32 din R.egul. Căminurilor, 
se dă d-lui prof. Al. Popovici, ca membru al Senatului, 
-delegaţia de preşedinte al co:nic;iei căminurilor şi cantinei 
universitare, pentru anuî 1924.'1925 şi ia act că facultă-
1:ile de stiinti, medicină si litere au desemnat ca membri 
~i aceleaşi comisiuni pe' d nii profesori Bogdan Petru, 
dr. Răşcanu Vasile şi Pascu George. 

Institue comisiunile pentru examenele de admitere 
în cărninuri, care sunt fixate a începe la 20 Oct. 1924. 

Ia act, din raportul No. 641 a comisiei căminurilor , 
că pentru 1Q24/25, rămân definitivi în căminuri 111 stu
denţi şi 67 studente, că pierd căminul : 70 studenţi şi 44 
studente, iar 119 studenţi şi 124 studente îşi vor regula 
situaţiile abia după trecerea examenelor anuale din se
siunea Octombrie 1924. 

In conformitate cu art. 62 din regulament, hotăreşte 
că fiecare student nou înscris în Universitate să plătească 
câte 100 lei, drept taxă pentru fondul căminurilor. 

lnainte de aviza asupra distribuţiei sumei de 30.000 
lei, donată de prefectura judeţului laşi, pentru bibliote -
cile căminurilor, hotăreşte a i se prezenta situaţia reală 
a bibliotecilor. 

Ia act cu mulţumire că Universitatea clin Nancy, a 
conferit d-lui prof. Bogdan Petru, de la facult. de ştiinţi, 
titlul de „doctor honoris causa" şi hotăreşte a se trimite 
nu mitei U niversităti o adresă de multumire. 

Ia act, că în conformitate cu art.' 20 din regulament. 
facult. de medicină a desemnat în comisiunea disciplină 
pe 1924/25 pe d. prof. C. Şumuleanu, ca membru asesor, 
iar ca membru supleant pe d. prof. dr. E. Mirenescu. 

Aprobă a se acorda personalului inferior al labora
toarelor, institutelor şi decanatelor, în iarna 1924- 1925 
I·emne de foc din depozitele Universitătii, cu plată redusă 
pe jumătate şi anume : celor necăsătoriţi câte 2 m. c. iar 
celor casătoriţi cu copii câte 4 m. c. 

Hotăreşte ca toţi studenţii, regulat înscrişi, să pri
mească prin decanate "cărţi de student " tip unic. 
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La 18 Octombrie 1924 

Aprobă încheierea Consiliului facult. de Ştiinţi (adre

sa No. 21 J 1924) ca facultatea să fie scindată în „Fa

cultate de Ştiinţi" şi „Facultate tehnică" cu secţiunile : 

.agricolă, tehnologică şi electrotehnică. 

Hotărârea s'a comunicat Ministerului. 

Senatul reluând discuţia asupra numini d-lui Agr. 

Cardaş, ca profesor la catedra de Zootechnie. faţă şi de 

încheierea Consiliului facultăţii de ştiinţi (No. 27,- 0c

tombre-1924), consideră procedeul numirei d-lui Agr. 

' ardaş ca ilegal şi ating;ând autonJmia Universităţii. 

Cere Ministerului a reveni asupra n urnirii. 
Nu admite amânarea datei de trecere a examenului 

de admitere în Că:ninuri, cerută de facultatea de drept. 

Toate concursurile încep la :W Octombre. 

Declară vacante Ia Căm inul stude nţilor 42 locuri, 

iar la studente 68 locuri. 
Ho t ăreşte , conform regulamentului, că stu0enţii din 

că minuri cari nu si-au trecut examenele 1n sesiunile o

b icinuite regulame~tare, să piardă locurile din Cămin. 

A probă reprimirea definitivă în căminul „ Regina 

Maria" a student ei în farmacie Dergo er feiga căreia să 

i să plătească ca ş i celorlalte evreice, admise in căminuri, 

cite ~oo lei lunar, drept bursă ca să poată locui în oraş. 

Ia act ' că, Consiliul facult. de ştiinţi, a desemnat 

pe dl. prof. Buţureanu V, ca membru asesor , şi pe dl. 

Popovici C. ca membru suplea.1t, în comisiunea disci

plinară un i versitară, pe 1924 25. 

La 29 Octombre 1924. 

Aprobă raportul si tabloudle nominale cu studentele 

· şi studenţii reuşiţi, la· concursul pentru admitere şi că

minuri (7 medicina, 9 Drept, 22 litere şi 26 Ştiinţi . 

Aprobă ca niversitatea să se înscrie ca act • onară 

la Sociefatea Comunală de electricitate din Jasi. 

Hotăreşte ca studentul medicinist Paliac~ Spiridon, 

care semnează un art icol de ziar ( Cuvîntul laşului ) în 

care specifică că «Societatea studentilor crestini» aprobă 

:şi îşi asumă asasinatul contra fostul~i prefe~t Manciu, să 

iie trimis înaintea Comisiunei disciplinare ; iar presa să 
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No. 7 597 4„ 1924, hotăreşte ca înscrierile studenţilor în 
facultăti să se facă fără examen de admitere, după cum 
cere a;t. 1 din regulamentul de ordine şi disciplină şi nu
mai în baza actelor cerute de lege de absolvirea liceului. 

ln conformitate cu art. 32 din l{egul. Căminurilor, 
se dă d-lui prof. Al. Popovici, ca membru al Senatului, 
delegaţia de preşedinte al co:ni<;iei căminurilor şi cantinei 
universitare, pentru anuî 1924.'1925 şi ia act că facultă
tile de stiinti, medicină si litere au desemnat ca membri 
ai aceleaşi comisiuni pe' d nii profesori Bogdan Petru , 
dr. Răşcanu Vasile şi Pascu George. 

lnstitue comisiunile pentru examenele de admitere 
în căminuri , care sunt fixate a începe la 20 Oct. 1924. 

Ia act, din raportul No. 641 a comisiei căminurilor , 
că pentru 1 G24;25, rămân definitivi în cămin uri 111 stu
denţi şi 67 studente, că pierd căminul : 70 studenţi şi 44 
studente, iar 119 studenţi şi 124 studente îşi vor regula 
situaţiile abia după trecerea examenelor anuale din se
siunea Octombrie 1924. 

In conformitate cu art. 62 din regulament, hotăreşte 
că fiecare student nou înscris în Universitate să plătească 
câte I 00 lei, drept taxă pentru fondul cămin urilor. 

Inainte de aviza asupra distribuţiei sumei de 30.000 
lei, donată de prefectura judeţului I a şi, pentru bibliote -
cile căminurilor, hotăreşte a i se prezenta situaţia real ă 
a bibliotecilor. 

Ia act cu mulţumire că Universitatea clin Nancy, a 
conferit d-lui prof. Bogdan Petru, de la facult. de ştiinţi , 
titlul de „doctor honoris caasa" şi hotăreşte a se trimite 
numitei Universităti o adresă de multumire. 

Ia act, că în conformitate cu art.' 20 din regulament. 
facult. de medicină a desemnat în comisiunea disciplină 
pe 1924/25 pe d. prof. C. Şumuleanu, ca membru asesor, 
iar ca membru supleant pe d. prof. dr. E. Mironescu. 

Aprobă a se acorda personalului inferior al labora
toarelor, institutelor şi decanatelor, în iarna 1924- 1925 
lemne de foc din depozitele Universitătii , cu plată redusă 
pe jumătate şi anume : celor necăsătoriţi câte 2 m. c. iar 
celor casătoriţi cu copii câte 4 m. c. 

Hotăreşte ca toţi studenţii, regulat înscrişi, să pri
mească prin decanate „cărţi de stu~ent" tip unic. 
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La 18 Octombrie 1924 

Aprobă încheierea Consiliului facult. de Ştiinţi (adre

sa No. 21 l 1924) ca facultatea să fie scindată în „Fa

cultate de Ştiinţi" şi rFacultate telznidt"' cu secţiunile : 

.agricolă, tehnologică şi electrotehnică. 

Hotărârea s'a comunicat Ministerului. 
Senatul reluând discuţia asupra numirii d-lui Agr. 

Cardaş, ca profesor la catedra de Zootechnie. faţă şi de 

încheierea onsiliului facultăţii de ştiinţi (No. 27.-0c

tombre-1924), consideră procedeul numirei d-lui Agr. 

'ardaş ca ilegal şi atingând auton::>mia Universităţii. 

Cere Ministerului a reveni asupra n urnirii. 

Nu admite amânarea datei de trecere a examenului 

de admitere în Că:ninuri, cerută de facultatea de drept. 

Toate concursurile încep la :W Octombre. 
Declară vacante la Căminul stude nţilor 42 locuri, 

iar Ia studente 68 locuri. 
Hotăreyte, conform regulamentului, că stm:ienţii din 

căminuri cari nu si-au trecut examenele fn sesiunile o

bicinuite regulame~tare, să piardă locurile din Cămin. 

A probă reprimirea definitivă în căminul „ Regina 

Maria" a studentei în farmacie Dergo er feiga căreia s,; 

i să plătească, ca şi celorlalte evreice, admise in căminuri, 

cite )00 Iei lunar, drept bursă ca să poată locui în oraş. 

la act · că, Consiliul facult. de ştiinţi, a desemnat 

pe dl. prof. Buţureanu V, ca membru asesor, şi pe dl. 

Popovici C. ca membru supleai1t, în comisiunea disci

plinară universitară, pe 1924 25. 

La 29 Octombre 1924. 

Aprobă raportul si tablou; ile nominale cu studentele 

· şi studenţii reuşiţi, la 'concursul pentru admitere şi că

minuri (7 medicina, 9 Drept, 22 litere şi 26 Ştiinţi) . 

Aprobă ca niversitatea să se înscrie ca acţ • onară 

Ia ocief atea Comunală de electricitate din Jasi. 

Hotăreşte , ca studentul medicinist Poliacu Spiridon, 

care semnează un articol de ziar l Cuvîntul laşului " ) în 

care specifică că «Societatea studentilor crestini aprobă 

~-i îşi. a~umă asasinatul contra fostul~i prefe~t Manciu, să 

11e trimis înaintea Comisiunei disciplinare ; iar presa să 
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fie înstiintată că numita Societate nu-i recunoscută de 
Senat~! u~iversitar. 

Ia act, că din partea facultaţii de drept, comisiunea 
căminurilor se complectează prin delegaţia dată d-lui prof. 
D. Alexandrescu. 

Ia act că facult. de litere a desemnat pe dl. prof. 
I. Minea ca membru asesor, şi pe dl, l. Marinescu, ca 
supleant, în comisia disciplinară. 

faţă de starea de agitaţie a spiritelor, Senatul ho
tăreşte ca solemnitatea pentru des:hiderea anului şcolar 
1924/25 să fie suprimată, si declară deschise toate cursu -
r Île facultătilor. ' 

' La 14 Noembre 1924. 
Senatul ia act. cu părere de rău, că Ministerul a tre

cut prin corpurile legiuitoare «legea pent:-u instituirea CO · 

misiunii de judecatâ a membrilor corpului didactic uni
versitar» la baza căreia este o călcare a autonomiei uni
versitare. Se supune însă faptului că numita lege este 
promulgată, şi Ia cererea Mînic;terului (No. 113578) în 
conformitate cu art. 1, desemnează ca membri profesorij 
Tr. Bratu (litere) P. Bogdan (ştiinţi) I. Coroi şi Eug. 
Herovanu (drept), Dr. C. Parhon şi Or. M. Stefănescu
Galaţi (medicina). 

Aprobă tablourile nominale (No. 60, 70/77) ale Co
misiei C:'.iminurilor, cuprinzînd studentele şi studenţi , cari, 

· clarificindu-şi situaţia şcolară , .in sesiunea de O ctombre, 
îşi reiau locul în căminuri. Aprobă tablourile celor ce au 
drept a lua masa la Cantină ; r,recum şi lista celor (20) 
cari, pentru insuficienţă de şcolaritate, perd căminul. 

lartă pe studentul medicinist Liblich Sandu de pe
deapsa excluderii din Universitate (aplicată prin proce
sul-verbal No. 32 al Senatului din Mai 1923). 

Aprobă ca dl. Casier-Contab iJ, să verse SO.OOO Iei, 
din sumele neplasate ale fondurilor Universitare, Societă
ţii comunale de electricitate din Iaşi, în schimbul acţiunilor. 

Hotăreşte, că pentru echivalările diplomelor de liceu, 
pe care comisiunea li îndeplineşte în conformitate cu art. 
71 din lege,· să ·se perceapă o taxă de 200 Iei. 

La 24 Noembre 1924. 
Aprobă încheierea consiliului facult. de litere st fi-, 



losofie (Noi 561/1924) prin care « Conferinţa de logică 

şi metafizică » prevăzută în noul buget să se transforme 

în « Conferintă de Istoria Europei orientale». 
Aprobă 'primirea definitivă s'au timporară în cămi

r-mri şi Ia cantină a 182 studenţi şi studente , propuşi de 

Comisia Cămiuurilor prin adresele No. 88, 89 94 şi 95. 
La cererea Ministerului de Instrucţie . o. 112566, 

deleagă pe dd. profesori Dr. C. Parhon, Tr. Bratu şi 

Petru Bogdan, ca membri pentru complectarea comisiu

nii de judecată a membrilor corpului didactic secundar „ 
în locul d-lui prof. C. Popovici ( eşit Ia sorţi). 

La 29 Noembre 1924. 

La cererea " Asociaţiei studenţilor creştini No. 332 

din 28 Nov. 1924" înregistrată sub No. 3696, hotăreşte„ 

ca : sub nici o formă, ziua de I O Decembre nu poate fi 

considerata ca zt de sărbătoare a Universilătii,-nu a-
' 

cordă nici sala paşilor perduţi, nici aula pentru serbări 

în acea zi, precum nu aprobă nici suspendarea vre u

nut curs. 
Autoriză pe Rector ca în caz cînd grupul de stu

denţi intitulaţi naţionalişti creştini vor nesocoti hotărirea 

Senatului, să ia toate măsuril e pentru asigurarea liniştii 

în ziua de 10 Decembre 1924,-în caz de nevoie să În· 

chidă Universitatea şi ăminurile, cu abrogarea dreptu

rilor cîştigate la obţinerea locurilor în cămin. 
Cererea « Asociaţiei studenţilor creştini No. 339, 192-1: 

(înreg. sub No. 3697) în vederea recunoaşterei dreptului 

de funcţionare-este încredinţată d-lui senator prof. T. 

Bratu- spre a referi, după ce va studia statutele. 
Hotăreşte că orice întrunire studenţească, rămî ,1e 

suspendată, iar în palatul Universităţii ca şi al facuităţii 

de medicină, în sălile de ctfrsuri sau amfiteatre, întru

nirile sunt interzise. 
Hotăreşte intervenirea la Ministe;, pentru_ închiriarea 

unui imobil absolut indispensabil facult. de drept, care 

este în imposibilitate a ţine regulat cursurile şi a pune la 

dispoziţia studenţilor colecţiunile bibliotecii iei. 
Senatul ia act de încheierea de protestare a consili

ului facult. de drej)t din Cernăuţi (şedinţa 6 Noe. 192~ 
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·- primită cu adresa No. 671 d:n 26 .Noţ. 1924) cu pri
vire la numirea d-lui Ionaşcu Tr. prof. agr. I~ catedra de 
drept civil comparat, pe baza art. 84 din lege. 

Aprobă, declararea vacantă a I 8 locuri l;i căminu1 
·studenţilor şi 12 la căminul ,,Regina Maria''. 

Aprobă primirea în cămin a şapte studente în con
diţiunile propuse de comisiunea căminuri!or (raport No . 
105 I 1924). . 

Aprobă ca dl. prof. O . Pascu, să continue a supra
veghia bibliotecile căminurilor. 

La 5 Decembrie 1924. 
Senatul ia act că Ministerul (No. 12 607 I 1924) 

aprobă măsurile propuse de senat faţă de cererea grupu
'lui de studenţi naţionalişti creştin i , în ved~rea sărbătoririi 
zilei de 1 O Decembrie, şi h'.)tăreşte a se afişa încheierea 
luată în şedinţa de la 20 Noembr·e 1924. 

Decide a se avertiza întreaga studenţime că oricine 
va intra în conflict cu autoritatea-îr. afară de Universi
tate-va fi cercetat şi pedepsit. 

Hotăreşte a se trimite Ministerului cererea persona
·Jului mecanic, de la Uzina Universităţii, care solicită spor 
de· leafă, pentru orele suplimentare de lucru. 

la act, şi mulţumeşte, Pref ~cturii judeţului Iaşi (No. 
7498 din 2 XII) pentru ~cordarca a şase burse, a câte 
500 lei, pentru studenţii facultătilor de ştiinţi şi litere. 

Aprobă primirea definitivă în comun a t 7 studenţi 
şi studente reuşiţi Ia concursul d ~ admitere. 

Aprobă (raportul nominal al Comisi=i caminurilor 
No. 109) că la cantina universitară să ia mi5a 549 stu 
denţi. 200 vor fi consideraţi ca bursieri ai statului, iar 
restul (249) îşi vor plăt i integral, cota de câte 20 lei, pe 
·.zi pentru hrană. 

Hotăreşfe, ca p ~ntru viito~ul buget să se ceară Mi
nisterului, mărirea numărului bursierilor la 400~ (studenti 

·şi studente). · 
In act (adresa Minist. lristr. publ. No. 6455 I 1924) 

că în baza avizului consiliului de avocat:,-fată de pre
vederile statului funcţionarilor publici,· prop'unerile de 
numiri, înaintări şi aplicări de pedepse disciplinare ale 
;funcţionarilor, revin senatului. 



Hotăreşte a se interveni la Minister, şi senzul cere

rei d-lui prof. P. Pascu, ca pe lângă biblioteca centrală. · 

să se înfiinţeze un atelier' de legătorie. 

Hotăreşte, în principiu, că fondul bugetar destinat 

(pentru 1925) imprimării de cursuri, să fie încredinţat 

spre distribuire consiliilor celor 4 facultăţi. 

La 11 Decembrie 1924. 
Dl. prorector prof. Al. Popovici, aduce la cunoş

tinţă senatului, că dl. Rector prof. Dr. Slătineanu, îl în

ştiinţează în scris că este plecat la Bucureşti spre a-şi 

prezenta demisia sa, d-lui Ministru. (n unanimitate, mem

brii prezenţi trimit d-lui Ministru de Instrucţie o tele

gramă, prin care este rugat a nu accepta demisia. 
D. profesori l. Borcea, Tr. Bratu, I. Petrovici, ca 

foşti martori oculari, expun d-lor colegi ai Senatului, cuni 

au decu, s, în prezenţa armatei şi a autorităţii lor, evenimen• 

tele, în ajunul şi în dimineaţa zilei de 10 Oecembre 192-!, 

în palatul Universităţii. ln urma di.cuţiunilor urmate, se

natul hotăreşte a convoca de urgenţă, pe a 2-a zi ( 12 

Decemb.) marele colegiu spre a-l consulta ; pănă atunci 

Universitatea rămîne închisă-precum a dispus Rectorul 

în ziua de 1 O Decembre, - iar Cămin urile şi cantina ră

mîn în funcţiune pănă după şedinţa Marelui Colegiu. 

La 13 Decembrie 1924. 

Senatul presidat pe d. prorector Prof. Al. Popovici, 

în şedinţa de dimineaţă ia cunoştinţă de telegrama No, 

73939, semnată de dl. Ministru Dr. Anghelescu-, Con

form dispoziţiunei luate de către Senatul Universitar şi 

Rector, pe care Ministrul le aprobă, luaţi imediat măsuri 

pentru închiderea Universităţii, Căminurilor şi Cantinei 

universitare'', iar în şedinţa de după amiază, având în, 

vedere şi părerea Colegiului-hotăreşte afişarea că uni

versitatea rămâne închisă, iar căminurile şi cantina vor 

înceta a funcţiona, cel mai tirziu în seara zilei de 17 De
cembrie 1924. 

La 27 Decembrie 1924: 

Senatul, discutând din nou cererea aşa numitei .,,A· 
sociatii studentilor români crestini dela Universitatea din. 

, . '. 
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1aşi ' în vederea aprobărei funcţionării e1, hotărînd că 
't1U acordă autorizarea cerută. 

La 6 laauar 1925 

Senatul intervine către Ministerul instrucţiei a se in
stitui o anchetă referitor Ia activitatea d-lui Col. Vasiliu 
'(din jandarmerie) care a funcţionat, delegat ca .prefect de 
poliţie a oraşului laşi, pe timpul mişcărilor studenţeşti 

·din zilele de 9 şi 10 Decembre 1924, pentru neîndepli
nirea măsurilor de asigurarea ordin ei în Universitate. 

Avînd în vedere adresa ministerului instrucţiunei pu
·blice No. 122303/1924 care zice : ,, Domnule Rector. Co
,, legiui profesoral al Universităţii din Iaşi, întrunit în şe
.,, dinţa dela 31. Octombre 1924 a votat următoarea mo
,, ţiune: constatîna că dl. prof. A. C. Cuza, a avut o in
„flaenţă determinantă asupra spiritului de anarhie ce 
,, domneşte în viaţa universitară şi tn special a Universi-

.,, tăţii din laşi . care a culminat tn gestul criminal al stu

.,,dentalui Cornelia Zelea Codreanu, urmează că trebuesc 
,,luate măsuri urgente ca această stare de lucruri să în
.,,ceteze". Această moţiune fiind înaintată ministerului cu 
„cererea ca Ministerul să stabilească răspunderile, avem 
„onoarea a vă ruga să convocaţi senatul universitar spre 
,,a delega un domn profesor ca să pro~edeze la o an

-,, chetă amănuntită, în urma căreia Ministerul va decide 
-,, măsurile care t;ebuesc luate. (ss) ministru Dr. Anghelescu". 

Senatul propune ministerului ca delegat pentru fa
·cerea acestei anchete pe dl. prof, Tr. Bratu. 

Moţiunea votată de Consiliul Universitar (sedinta 
·dela 5 lanuar 1925). Senatul şi-o însuşeşte cu 6 'voturi 
contra unul, de oarece dintre membri presenţi numai dl. 
.prof. I. Petrovici votează contra cererei de · dare în jude
cată a d nului prof. A. C. Cuza, motivînd aceasta ca o 
~reşală, care nu va avea alt rezultat, decît acela de a 
face din dl. Cuza sau un erou sau un martir. 

Senatul hotăreşte: a) eliminarea pentru totdeauna 
din "Cniversitote a studenţilor, cari pe baza actelor dre
-sate de prefectul de Poliţie reiesă că erau în capul ma
nifestaţiunilor ostile Rectorului si Decanului facult. de 
,medicină, şi anume : Ion Or. Sava (drept), Sârbu Iulian 



(dr.), Urziceanu O. (dr.), Elvira Ionescu (med.) Const. 
Capră (litere) şi Marcel Adam (ştiinţi). 

b) Toţi ceilalţi membri ai numitei "Asociaţiei stu
denţilor creştini, dela Universitatea din laşi" semnatari ai 
petiţiunii No. 342 (înreg. sub No. 371/1924), în număr 
<ie 52 se elirninează clin Universitate pe un an, pînă la 
1 )anuar 1926, cu perderea dreptului de frecvenţă şi de 
examen. Grupaţi după cum au semnat petiţia ei sunt 
următorii : 

1. Constantine. cu Elena (lit. 1) '27 Mitric Elena (şt. I) 

2. Tiron Maria (lit. I) 28 Tomaziu Natalia (lill 
3. Popovici M. Dum. (dr, I) 29 Isăceanu Vas. lit. 1) 

4. Sidor Paoaite (dr. ll) 30 Zelea Codreanu S . {lit.) 
5. Jamba Veronica (lit. I) 3 I Cosmovici I. (litere IlI) 
6 . . Mina P. Şchiopu (dr. 1) 32 Poroşnicu .B. G. (dr. l!J 
7 . Lefter Moise (dr. 1) 33 Faliboga C. (dr. III) 
8. Bordeiaou I. (şt. 11) 34 Blanaru I. (şt.) 

9. Silaghi Victor (med 1) 36 Sârbu C. Cl1t. I[) 
10 Nastase Haralamb (lit. ID 36 Petrovici N. til. (dr. Il) 
11 Andronic Maria (lit. llJ) 37 s~msonov L. (·t.) 
12 Bejenaru C. (~t. I) 3 Cazacencu P. 
13 Nt>gulescu I. (şt. li ) 39 Corlăţoanu N. (dr. lll) 
14 Dimilriu J, I. (şt. I) 4U State Petru (lit. IY) 
15 Ştefănescu C. (dr. I. 41 Cuza A. Gr. (dr. I) 
16 Chirica Em. (dr. II) -J.2 Conciu D. (st. I) 
17 Pavel Emil (med. J) 43 Hargan Gh. (dr. li) 
18 Davilă iolor (dr. lll) 44 Sbiera Partenia (md. \ ') 
19 Chirval Gh (Electrtech. l} 45 Petraşcu N. (şt. lV) 
20 piridone cu Am. (dr. Ul) 46 Cărbune C. (med. li) 
21 Sbiera Ionel (şt. IO 47 lliooi Elena (lit. III) 
22 Ionescu Gh. (dr. l) 48 Stoleru Dum . (md. II) 
23 Zelea Codreanu Irid. (dr. II) 49 Gheorghiu Ionel (dr . III ) 
24 Damian C. (med. II) 50 Velehorschi :Mih. (dr. I) 

25 Filip Mihai (med. I) 51 Ciucora Ion (dr. I) 

26 Bucurescu Ion (med. II ) 52 Butoaraş Emil (dr. I) 

c) Toţi pedepsiţii perd drepturile cămin urilor şi can . 
tinei, dacă le-au avut şi deci Direcţiunile respective nu-1 
vor reprimi, în ziua redeschid erei .curs urilor. I) 

1) Ulterior acestei hotll.rAri, s'au ridicat pedepsile în urma cerere i 
individuale, prin care declarll. fie cll. au semnat petiţia din eroare, fie cll. 
nu-şi recunosc semnătura, s1m oll. şi-o retrag, nemai socotindu-se solid~ni 
,la activitatea numitei Asociaţii, urmlttorilor studenţi şi studente. Bucurescu 
Ion, Pavel Emil, Filip Mihai, Nastase Hara.la.mb, Negulescu Ion, Bonleianu 
Ion, Ştefănescu O., Chirica Emil, Jamba Veronica, Sbiera Partenia, Ionescu 
Gheorghe, Corlllţeanu Nicolae, Shera Ion, Conciu D., Velehorschi 1\1, Po
roşnicu D., Chirval Gh., Adam Marcel, Isăceaou Vasile, Cllrbune C., Mitric 
!Elena, Tomaziu Natalia, Stoleru D., Bejenariu 0. şi Capra C. 
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Senatul hotăreşte să se ceară Par.::hetului şi poliţi e t 

facerea unei anchete, pentru a desco;:,eri . ci 11e a a1 borat 
în ziua de 10 Decembre 192-!, steagul fascist, pe cămi
nul studenţilor, din str. Carp. 

Studenţii : U dre:i I. ( dr. 1). Alexevici O. (lit.1), U 1ă 
O. (lit. I), Sârbu Mih. (dr. 111), Ionescu (dr. l), şi Ursu
lescu C. (litere) sunt pedepsiţi cu perderea dreptului de 
a mai sta în cămin-iar ultimul numai cu admonestărea -
pentru că au refuzat a semna o adresă de respectarea 
regulamentelor universitare. 

Senatul decide a se comunica Ministrului Sănătaţ iji 

şi asistenţii sociale, că studenţii din căminul medicin iş

tilor (str. Muzelor) cari au refuzat a semna o adresă 
de respectare a regulamentelor universitare, să fie elimi
naţi din numitul cămin. 

Senatul fixează ziua de 15 Ianuarie 1925. ca dată 
de deschidere a cursurilor-după vacanţa de Crăciun
numai pentru facultăţile de ştiinţi şi litere. 

Intrarea în palatul universităţii-din ziua de 15 !a
nuar 1925 - nu este peqnisă decât studenţilor care-şi 

vor justifica identitatea prin ,., cărţ i le de student " la uşa 
de intrare, unde secretarii facultăţilor de litne şi ştiint. i > 

sau o delegaţiune de studenţi a1 facultăţilor respective, 
desemnaţi de către Decani, vor constata. identitatea celor 
ce intră in palatul Universităţii. La controlul intrării va 
asista şi un delegat poliţienes c. 

ln Căminuri şi la Cantină nu se vor primi decît 
studenţii şi studentele aparţinînd facultăţilor de ştiinţ • i 
si litere. 
' Pentru studenţi nu va funcţiona decît .căminul „ Co
legiul latin", unde vor fi concentrati toti studentii Cămi · 
nurilor. care au dreptul a frecventa' cursurile. • 

Nu vor fi reprimiţi în Caminuri decît studentele 
si studentii cari vor scrie si semna declaratiunea de su
punere Ia' legile şi regulamentele universita~e şi a nu se 
asocia la niai o miscare îndreptată în contra acestora si 
autori tă trior universitare. ' 

St~denţii şi studentele (facuH. de litere si stiin ţ i J 
eari în termin de 1 O zile dela data deschiderii tJ n'ivers,
tăţ i i (t5 Ianuarie 1925) nu vor reveni la cursuri srn nu 
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vor justifica întârzierea prin acte, aprobate de Decanate ; 
perd anul şcolar. 

ln sălile de cursuri nu vor putea intra decît acele 
persoane străine de niversitate, care vor justifica acest 
drept, prin bilete speciale eliberate de domnii profesori 
sau vizate de Decanatele facult. de litere si stiinti. 

Decanatele fa cultătilor de medicină si iitere să fie 
rugate a desemna membrii asesori şi supleanţi, în comi
siunea disciplinară universitară, nu prin sorţi, ci prin vot 
de onsiliu. ( conf. art. 20 al. 6 din regulament) man
datele date ulterior sunt nule. 

La 13 Ianuarie 1925 

Senatul, luînd cunoştinţă din presă că fonLlul cultu
ral de 2 miliarde, ce Ministerul urmează a obţinea prin 
Liga Naţiunilor l niversitătii din laşi i ~e vor rezerva 
numai 4 unităţi, iar Universitatea din Bucureşti, 21 de 
unităti, hotăreste că dl. Rector să centralizeze doleantele 
f acuităţilor şi· ă le presinte d lui Ministru sub for'ma 
unui raport general avtnd în vedere că numai facultatea 
de medicină din laşi, ar avea nevoie de 5 unităţi, dar 
celorlalte facultăti ce s1 I~ revină? 

Senatul hotăreşt~ că asupra datei redeschiderei fa
cultăţilor de drept şi medicină să aştepte avizurilor con
siliilor profesorale respective. 

La 16 Ianuarie 1925 

La adre a facultăţi de drept No. 809 din 14 lan. 
I 9L5, Senatul răspunde că n'a decis închiderea facultăţii 
de drept, dar aşteaptă răspunsul facultăţii, dacă aceasta 
înţelege a aplica pedepsele date de senat, studenţilor au
tori ai tulburări l or dela 1 Decembrie 1924 si comuni -
carea cînd anume Consiliul crede a se putea r~lua cursu
rile după vacanţă, cerînd ca facultatea să-şi ia răspunde
rea functionării cursur ,lor în liniste. 

la ;ct de adre ,a f 1cult. de 'medic · nă No. 50 , 1925) 
prin care Consiliul hotăreşte redeschiderea cursurilor p~ 
ziua de 19 Ianuarie 19:ciS, numai pentru tudenţii anilor 
IV, V şi farmaciştilor. La aceiaşi dală vor începe ulti
mele examene de doctorat si Lze.-Dacă nu se vor î11-. 



3-!-

tâmpla tulburări treptat şi săptămânal se vor redeschide 

şi cursurile ( examenele) celorlalţi ani de stud!i, . 

Senatul hotăreste a se adu ce la cunostmta Direc

ţiunilor Cămin urilor' şi cantinei reprimirea ~ediciniştilor 
cetor în drept. 

la act cu mulţumire că prefectura judeţului Bacău 

{No. 5624/192-lc) a donat şi trimis 30 OOO lei pentru cum

pararea sau clădirea unui cămin studenţesc, şi horăreşte 

a se vărsa suma la fondul inalienabil al Căminurilor. 

Senatul repartizază restul sumei de 60.000 lei pri

mită de Ia Minister ord. No. 218L 1924 (din fondul de 

250.000 lei) din bugetul 1924 pentru imprimare şi po

.ligrafiare de cursuri, în modul următor : 

Fiziologia umană (Pr of. Ra şcanu) 20.000 

Chimia tehnologi că (D-l ( : recu 3.000 

Literatura latin ă , Neculrn 2.000 

Sociologia r Para chiv ~.OOO 

.Matematici gen e rale _ ;\lano iles cu :-3.000 

P rocedura civil ă , E rd an 3 OOO 

Botanica „ Gavrile sc u :3.000 

Dre pt consiiluţion al D- r Anghe l P. 2.000 

Maşini electri ce D-l Jfab iotrhi 2.000 

Drept internaţional , Ra( •Jni' a.OUll 

L iteratura paleos lo vică _ ico la u 2.00ll 

Ba cteriologie D-r A lexa :j.Qi)Q 

Ig iena _ T udo ra .1 :3.000 

Chimia tehnologică D l Cotea 5.UOO 

Chimia mi ner ala . ll ulu'..Jci :3.(J(JO 

Senatul în conformitate cu disp oziţiunile ministeriale 

-(No. 64557 /1924) în l e gătură cu statutul funcţionarilor 

publici, ia act de inlocuirea a trei functionari inferiori 

,din laboratoarele universitătii, ' . 
La 24 Februarie 1925. 

Senatul recomandă, -în conf. c I art. 51 din lege

pentru complectarea comisiunii de judecată a corpului 

,didactic, în locul regretatului D . . Alexandrescu-pe dom

·nii profesor! Al. Popovici, Al. Myller şi Dr. M. Ştefă
nescu-Galat, . . 

La 25 April 1925. 

Senatul ia act că Ministerul lnstr. pub]. cu No. 
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33138 din Mart I 925, înstiintează Rectoratul că a primit 
demisia din funcţiunea de' profesori titulari' ce ocupau la 
facult. de drept a d lor Matei Cantacuzino, A. C. Cuza, 
]. Leatris, E. Herovanu, Florea Sion şi P. Dragomirescu, 
pe ziua de 17 Martie 1925. 

- Ministerul Instrucţiei au No . 21363 din 24 April 
1925, confirmă alegerea d-lui P. Bogdan ca decan al 
Facult. de Ştiinţi şi a d-lui prf. I. Coroi, ca delegat al 
Facult. de drept în Senatul universitar. 

- Senatul dă mandat ct.Jui Rector a rezolvi cere
Tile de reprimire la cursuri a studenţilor pedepsiţi de Se-
1nat cu eliminarea pe un an, în urma tulburărilor de la 
·1 O Decembre 1924. 

- Senatul hotăreşte că şi în viitor să nu se repri
mească în Căminuri şi la Cantină , decît studenţii cari 
depun declaraţiunile de supunere legilor şi regulamentelor. 

- Aprobă cheltuelile făcute de rectorat, la 11 Fe
bruar 1925, cu ocazia înmormîntării defunct. prof. D. 
Alexandre~cu. Plata se va face din procentele fonduri
for universitare. 

- Aprobă raportul d lui Director al Cantinei uni
ve rsitare (No. 23-1) şi hotăreşte ca suma cheltuită pen
iru hrana gărzii militare pe timpul Decemb re 1924-A
pril 1925) să se achite din fondul giobal al întreţinerei 
C antinei. 

- Senatul aprobă rapoartele No. 143 ·1-14 158 160, 
185 şi 200 a Comisiei Căminur ilor ş i hotăreşte primirea 

·d e finitivă în ăminuri a 69 studenţi şi studente. 
- Se natul aprobă bugetul pe I 9 ?.5 a Comisiei 

·Căminuri l o r si antinei universitare în valoare de 6.750.000 
lei (raportul ' o. 165, I 925) şi hotăreşte ca economiile 
rezultate să fie depuse de domni i D irectori la barică 
prin luare de recipise care vor fi în :redinţate serviciului 
contabîlitătii Comisiei Căminurilor. 

- Senatul ia act că mandatul dat d-lui Senator al 
Popovici, ca preşedinte al C0misiei căminurilor a încetat 
şi în conformitate cu art. 30 din reg. deleagă ca pre
şedi11le pe dl. prof. Petru Bogdan. 

- Senatul hotăreste că Com isia Căminurilor poate 
dispune cum va crede' de imobilul Petre Bonciu ( din str. 
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Lascar Catargi) opinează că ar fi mai potrivit pentru că~ 
min de studente. 

- 0-1 Prof. O. Pascu, membru în comisia Cărni, 
nurilor este însărcinat a presenta un inventar de cărţile 
aflate în Bibliotecile Căminurilor, pentru ca apoi Senatut 
să po~tă aviza asupra distribuţiei sumei de 30.0.00 lei 
donată de prefectura judeţului laşi. 

- Senatul roagă pe dl. prof. Petru Bogdan a men, 
ţine delegaţia de administrator al Unîversitătii măcar pînă 
la finele anului scolar, 

- Aprobă,' raportul (No. 1066,'1925) a d-lui adtor
delegat Prof. P Bogdan, cu privire la aprovizionarea cu 
lemne a Universităţii şi personalului, şi să angajeze din 
fondul universitar pînă la 150.000 lei, urmînd ca d-nii di· 
rectori de institute şi laboratorii să nu achite lefile per
sonalului subaltern de cît după ce vor plăti obligaţiunile 
ce au pentru lemnele primite ; iar angajarea de lemne să 
se facă prin Decanate şi Directorii instituţiunilor uni
versitare. 

- Senatul ia act că d-nii Profesori lng. Costin, lng. 
Casetti şi al Popovici, se desistă de la însărcinarea ce 
li s'a dat de Senat, de a controla lucrările de construc
ţiuni ce se fac pe lingă Universitate, şi hotăreşte a se 
cere Ministerului să desemneze în acest scoµ personal 
technic sau agenţi speciali, angajaţi cu plată în acest scop. 

- Faţă de răspunsul Ministerului (No. 130711) şi 
avînd în vedere că pentru facultăţile de drept şi litere 
lipsa de localuri este foarte simţită, Senatul hotărcşte a 
se ruga Ministerul să ia măsuri că ambele facultăti să-si . , 
aibă localurile lor, prin cumpărări de imobile. 

-- Cere laboratorului de Botanică a Universitătii a 
comunice ce destinatie tine a da celor 5 hectare ter~n de 
lîngă Palatul administr~tiv căci Senatul intenţionează a 
face act de proprietate, ca el să fie îngrădit sau chiar 
închiriat. 

- Cu privire la dosarul încheiat de Comisia disci-
plinară a facult. de Medicină (No. 1122/1925). Senatul 
hotăreste ca Decanatul facultătii de medicină să comu
nice d~lui Director al Laboratorului de chimie medicală 
că el "nu admite principiul locurilor rezervate la cursun-
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pe măsură ce yin în sală". 

- Avînd în vedere starea spiritelor,-nu aprobă 
cererea unui grup de studenţi (cerc B. P. Haşdeu) de 
a întreprinde o excursiunc de propagandă „culturală". 
(cererea No. 79111925). 

- Senatul aprobă ca Societ. Studenţilor în medi
cină să dea un bal, în seara zilei de 9 Mat 1925, şi nu 
le aprobă ţinerea şedinţelor în localul facultăţii de me
dicină. 

- Senatul, avind nevoie de presenţa d-lui prof. G. 
Tabacovici, pentru a asista la ş~dinţele lui, roagă Con
siliul facultăţii de drept a desemn 1 alt domn profesor ca 
membru în comisia concursului de drept civil, ce va a
vea loc la Cernăuti. 

- Senatul acordă o sesiune de examene studentilor 
facultătii juridice, la care se vor înscrie numai acei cari 
aveau frecvenţa i ·nplinită şi erau în drept a-şi trece anul 
de studii în sesiunea de februarie anul curent. Cît pri
veste seria studentilor anului scalar 19 24 25, Senatul ti
ni~d samă de împ

1

rejurările e~cepţionale de la facultat'ea 
de drept îşi reservă a examina dm nou situaţia şi a ho
tărâ, intr'o viitoare şedinţă, dacă este sau nu cazul să se 
acorde dreptul de examine şi acestor studenţi, pentru ca 
să nu piardă anul şcolar în curs. 

- Senatul cere d-lui Ministru al lnstr. ca, domni
lor profesori titulari din Bucuresti, sau cei însărcinati a • • face complectarea cursurilor sau examenele cu studenţii 
facultăţii de drept din Iaşi, să fie plătiţi cu diurne dtn 
fondul Ministerului. 

- Hotăreşte data începerei sesiunii examenelor la 
facultatea de drept, după I O Mai 1925, şi autoriză pe 
D-l Rector si d-1 Decan al facultătii să ia măsurile ne-
cesare pentru' paza ordinei. ' 

La 9 Mai 1925 
Senatul ascultând expunerea făcută de d-l Decan al 

facult. de medicină şi considerînd procesul verbal de an
chetă primit cu adre a f acult. de medicină No. 122 1925 
-din care rezultă că examenele de chimie medicală, de 
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doi am mcoace nu se fac cu obiectivitatea necesară: e· 
de părere a se cere Ministerului să admită ca studenţii 
cari au fost respinşi la aceste examene, să le poată trece 
si cu alt profesor, de aceiasi specialitate. 
' - Senatul recunoaşte gravitatea raportului (No. 
67 /1925) al d-lui Director al Laborat. de Mineralogie şi 
Petrografie, şi hotăreşte a se interveni la Minister, ca ser
viciul său tehnic să ia cuvenitele măsuri pentru consoli 
darea imobilului palatului universitar şi să aviseze asupra 
nevoiei de noi imobile pentru instalarea de laboratorii. 

- Cu avisul comisiunii Căminurilor (No . 213 1925) 
Senatul intervine pe lingă Minister cu rugămintea a se 
pune la dispoziţia Universităţii, pentru nevoi didactice, 
focalul amenajat pentru Cămin, în str. Păcurari, fost pe
nitenciar. 

Senatul luînd act că d-l prof. Dr. Slătineanu este ne
voit a lipsi din oraş, şi că d-l prof. Dr. C. P;irhon, cel 
mai vechiu Decan, renunţă la însărcinarea de Prorector. 
trece delegaţiunea această d-lui Decan Petru Bogdan, ca 
cel mai vechiu decan în funcţiune. 

- Hotăreşte că din fondul general de reparaţiuni 

a palatului universitar, să se rezerve o bună p.:ute res, 
tabilirei şi îngrijirei ... ulei. 

Luănd act de dosarul comisiunii disciplinare (No. 
1254/ 1 Q25) a f acult. de medicină, cu privire la tulbură
rile de h 1 O Decb. 1924 si cele de la 28 lan. 192-
(la cursul de policlinică a boll'lor nervoasă), Senatul aplică 
studentilor Bicleanu Mihai, Stretcu I. si 'amson E. ca 
şi celo~lalţi medicinişti cari nu şi-au clarificat situaţia faţă 
de acteie de abatere de Ia desciplina universitară, pedeapsa 
prevăzută la art. 1 . alin. c. : perderea dreptului de a s_ 
prezenta la două sesiuni consecutive de examene. 

La 26 Mai 1925. 

Senatul-avînd în vedere adresa Ministerului No. 
55.000 din 22 Mai 1925,-hotăreşte a se cere consiliu 
lui profesoral al f acuităţii de medicină să desemneze doi 
domni profesori, cari împreună cu delegatul Senatului 
dl. prof. Petru Bogdan de Ia facultatea de Ştiinţi-pentru 

a înlătura orice motive de suspiciune-să procedeze la 
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examinarea studentilor cari au a trece examenele de chi
mie medicală, in ~propriata sesiune. 

Ia act că Banca R.omînească din Bucureşti, donează 
Universităţii 20.000 lei (două zeci mii) pentru a fi între

buinţati la nevoile Căminurilor şi Cantinei ; iar Prefec

tura judeţului laşi (cu ordin de plată No. 441/2923), 

40. 00 (patru zeci mii) lei pentru sporirea bibliotecilor 

Căminurilor,-şi hotăreşte a se mulţumi donatorilor iar 
sumelor să li se dea destinatia indicată. 

De acord cu încheiere~ Senatului universitar din 

Cluj, (No. 2315. 1925) Ministerul să fie rugat a aproba 

ca domnii profesori suplinitori de catedre universitare să 

nu primească un alar redus, ci o diurnă care să repre

sinte mininum 600 lei lunar, plătită din fondul bugetar 
al Ministerului. 

Senatul luînd act de oferta de vînzare a imobilului 

din Str. Carol No. linreg. sub No. I-:l:32/ t 925) şi baz:it 

pe lipsa mare de în căperi ce o resimţesc facultăţile de 

drept şi litere, hotă re şte a se ruga Ministerul să accepte 

oferta şi să desemneze, de urgenţă, o comisiune tehnică, 
care să evalueze p re ţul de cumpărare. 

A;Jro!:>1ca p~n~rn i1rn1 1925 26 d-nii secretari , aju
tori de secretari, copiş ti, custozi- bibliotecari, de la De

canatele facultăţilor să-şi poată procura, din lemnele 

Univers ităţii plătind cost ul pe jumătate. · 
la cunoştinţă că in lo::.ul vacant Consiliul profesoral 

al facult. de Stiinti a desemnat Cd membru în Comisiu-
' ' nea Căminurilor pe dl. prof. Al. Popovici. 1 o. 237, 1925). 

ln conformitate cu dispoziţia Ministerială No, 6455 

7 1924 Senatul ia act de înaintarea d-lui Dr. Emil Savini, 

ca sef de lucrări si a D-nei Dr. Charlotte Balif, ca asis -
tentă pe ziua de' 1 Mai, la clinica boalelor nervoase 

tadresa Minist. lnstr. No. 485 ',ţ). 
Reduce pedeapsa eliminăr i i de un an din universi

tate a stud. lsăceanu Vas. (an I litere) la eliminare până 

la data de 1. Octb. 1925, iar a studentului Adam Mar

cel (eliminat definitiv) o transformă în eliminare tempo

rară, pănă la data de I Ocfombre 19~5. 
Acordă studentilor, seria anului scalar 1924, 1925, 

de la facultatea de 'drept, dispensa de 
1

frecnnţ:i, pentru 
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a putea trece examenele anuale (anii I, II şi lll) în se
siunea luni.! 1925. 

- Hotăreşte a se interveni la Minister p~ntru a
cordarea de fonduri necesare pentru înfiinţarea grădinei 
botanice, pe terenul de lingă palatul administrativ ( adresa 
Institutului Botanic No. 778) iar pînă la obţinerea fon
durilor, terenul să fie arendat, făra a i se schimba des
tinaţia, şi drept arendă, arenda?ul să fie obligat a im· 
prejmui locu I. 

- Hotăreşte că d I prof. I. Borcea şi P. Bo~dan 
împreună cu dl prof. Agr. Cardaş şi Har. asiliu să 
constate .situaţia în care se găsc.sc terenurile, proprietă
ţile Universităţii, dresînd acte prin care să se constate 
ce venit net produc, cc întrebuinţare se dă terenului, cum 
se cultivă şi dacă nu s'ar putea face o augmentare a 
veniturilor. 

Aprobă referatul serv. Intendenţei şi hotăreşte a se 
interveni la Minister ca să aprobe vânzarea prin licitaţie 
a pompei şi maşinelor din imobilul şos. Păcurari No. 20 
proprietatea universităţii. Aceste maşini p! vremuri ser
veau la ridicarea apei dela Valea Lupului spre castelul 
de apă din curtea Universităţii, iar azi stau fără între
buinţare. Din banii proveniţi dtn vânz:ire să se poată re
para imobilul, c~re la timp va putea servi Universităţii. 

Hotăreste a se interveni la Minister ca sî ia măsu
rile necesar~, iar serviciul technic, chiar vara aceasta să 
amenajeze pavilionul din fundul curţei fostului peniten
ciar, pentru ca în toamnă să poată funcţiona Cantina 
Universitară. 

La 20 Iunie 1925 
__ , 

- Actul constitutiv si statutele societătii studentesti 
' • • , t 

~Basarabia" (No . 174211925) se încredinţează d-lui prof. 
·1 ·r. Bratu, cu rugămintea a prezenta senatului un referat. 

, - Invită facultatea de drept a proceda la propune
rea de candidaţi pentru catedrele declarate vacante, Se
natul considerând publicaţia din Monitorul Oficial No. 
112 din 24 Mai 1925 ca legală şi mai ales consiliul pro
fesoral să fie rugat a aprecia dacă nu este ocazia ca dl. 
prof. M. B. Cantacusino să fie rechemat, pe baza art. 81 
la catedra sa de drept civil (licenţă). 
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Hotăreşte ca 1n Căminuri să nu fie admişi în timpul 
vacanţelor mari, decât orfanii, internii spitalelor şi trans
nistrieni, fără a li se a::orda alo;:aţie pentru hrană. 

- Senatul ridică pedeapsa studenţilor Dănilă O. Vic
tor (LII. dr), Popovici V. Mihai (dr. II), Popovici N, 
Mihai (dr. J) şi f al1boga D. ( dr. li). 

- Jn urma recomandârei facultăţii de Medicină (No. 
1709 1925) Senatul acordă studentei absolvente Ecaterir.a 
Bivol. 4000 (patru mii) lei, din fondul universitar, ca a
.ajutor pentru imprimarea tezei sale de doctorat în medicină. 

- Hotăreşte ca suma de 90!000 lei (jumătatea în
tăia bugetară) trimisă de minister ( casa şcoalelor) cu No. 
2-1793, 1925 pentru imprimarea de cursuri să fie astfel 
distribuită. 

40.000 lei facultă\ii de litere. 
40.000 " tiinţi. 
10.000 " Ia dispoziţia d lui Rector pentru poligra

fiare de cursuri. fiecare consiliu de facultate va repar
tiza suma cum va socoti util. 

-ln conformitare cu art. 70 din lege, aprobă pro
punerea Consiliului facult. de medicină (adresa No. 1681) 
prin care cere crearea catedrei de „Epidemiologie şi cli
nica boalelor contagioase şi dezinfecţiuni", hotărînd a se 
face la minister demersurile necesare. 

La 14 Iulie 1925 

Senatul nu acordă nici un ajutor pe timp de vară 
studenţilor funcţionari sau bursier! {cu 1000 lei lunar). 
Studenţii orfani, fransnistrieni şi cei bolnavi, vor primi 
.ajutoare in limita posibilităţii, şi după aprecierea d-lui 
Rector. 

fondurile din care se vor distribui aceste ajutoare 
sunt : fondul pe11tru burse din venitul donaţiei "Regele 
Carol " şi în mod excepţional dacă nu se vor acoperi 
toate sumele, fondul de I O.OOO lei, donaţia prefecturei 
judeţului Tecuci, pentru ajutorarea studenţilor saraci. 

- Localul Căminului studentesc din str. Carp 2 re
mâne închis toată vara. Nu vor a'dăposti studenţi, decât 
Căminuriie Sărărie şi Eftuşescu, la nevoie „Colegiul latin". 

·- De oarece la Cantina Universitară, au luat masa 
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peste 700 studenţi lipsiţi de mijloace, iar Ministerul n'a 
acordat alocaţie decât pentru 320, Senatul constată ca 
din lipsă de fonduri pentru întreţinerea Căminurilor şi 
Cantinei nu se poate deschide Universitatea înaînte de 1 
Noembre 1925. 

- Senatul hotăreste a se aduce la cunostinta mi-, . ' 
nisterului că decide a se destina facultăţei de drept, imo-
bilul ridicat pe fundaţia vechiului penitenciar, deoarece 
construcţia este improprie unui Cămin. 

- Cere ministerului accelerarea lucrărilor pentru 
construirea unui imobil propriu al Cantinei universitare; 
precum şi acordarea fondurilor de reparaţiuni (80.000 lei) 
pentru sobele din căminul central (str. Carp). 

- ln conformitate cu art. 4 din regulamentul spe
cial aprobă numirea, pe un nou period de un an, ca Di
rectori de Căminuri pe: 

1) Dl. Prof. M. David, la căminul studenţilor. . 
2) D-na Aneta Cosmovici, la căminul studentelor 

„Regina Maria", şi 
3) D-l Rudolf Suţu la Cantina- Cămin Păcurari •·. 
- Aprobă (adresa No. 2n7, 1925) propunerea Comi

siei Căminurilor ca d-l prof. O. Pascu să fie însărcinat 
cu supravegherea bibliotecilor Căminurilor, cit priveşte 
însă diurna de 2000 lei lunar, Senatul n'o aprobă, dat 
fiind că postul cerut de CQmisiune nu se află în buget 



Seclintile Senatului Universitătii 
' ' ' întlunit cu consiliile de facultate-

La 5 Decembrie 1925 

Senatul cu facult. de ştiinţi. 

Recomandarea pe baza art. 81 din lege a d-lui Pro· 
copiu Stefan. ca titular la catedra vacantă de fizică (gra
vitate, căldur:i şi electricitate). 

La 13 lanuar 1925 

Senatul cu fa cult. d~ medicină. 
Recomandarea pe b121 art. 81 din lege a d-lui Dr. 

Ionescu-Mihăeşti Const, ca titular la ~atedra vacantă de 
Patologie generală. 

La 17 Martie 1925 

Senatul f acult. de Medicină, votează în conf. cu 
art. 82 din lege, tra11sferarea d-lui prof. N. Deleanu de 
la catedra de Farmacie chimi că şi galenică a facult. de 
medicină din Iaşi, la catedra vacantă , similară, de la fa
cult. de farmacie din Bucurest i, . 

La 7 April 1925 

Senatul cu f acult. de stiinti. 
Recomandarea pe baza' art.' 81 din lege a d-lui A .. 

gricola Cardaş. conferenţiar definitiv, ca profesor titular la 
catedra vacantă de Zootechnie. 

La 14 April 1925 

Senatul cu fa cult. de stiinti. 
Conform art. 83 din lege se cercetează dosarul con

cursului de agregaţie ţinut pentru ocuparea catedrei va
cante de fizică exp ~rimentală, acustică şi optică, reuşit 

fiind d-l Th. Ionescu. 

La 20 Iunie 1925 

Senatul cu fa cult. de drept. 
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Conform cu art. 83 din lege, se cercetează dosarul 
·concursului de agregaţie ţinut pentru o~uparea catedrei 
vacante de , Drept internaţional privat, doctorat' , reuşit 
fiind d-l J uvara Alfred. 

La 20 Iunie 1925 

Senatul cu Facult. de drept recomandă în confor
mitate cu art. 8 t, al. I din legea de la 4 Mart 1925, pe 
d-l 1licescu Istrati, ca profesor titular la catedra decla
rată vacantă, de D 1·ept civil licenţă". 

La 20 Iunie 1925 

Senatul cu Facult. de drept recomandă pe baza art. 
,81 din lege pe d I Matei Cantacuzino~ c~ profesor titu
lar la catedra de Drept civil-licenţă , declarată vacantă. 

L11 20 Iunie 1920 

Senatul cu Facult. de drept în conformitate cu art. 
,82 din lege îşi dă avizul favorabil pentru transferarea 
d-lui prof. agregat Traian R. Ionaşcu (dela catedra de 
Drept civil comparat-doctorat) de la facultatea juridică 
din Cernăuţi) Ia catedra de drept civil-doctorat, vacantă 
Ia facultatea din lasi • . 

La 20 Iunie 1920 

Senatul cu Facult. de drept cere Ministerului rein
troducerea în bugetul anulu; 1926 a trei catedre de con
ferenţiari : Dreptul civil (licenţa), Dreptul penal (licenţa) 

.şi legislaţia cooperatistă şi de cooperaţie (licenţă). 



Consilii Universitare 
la 21 Octombrie 1924 

Pe baza cererei a 16 domni profesori, consiliul uni'"' 

versitar întrunit discută chestiunea salarizării corpului -di, 

dactic, hotărând întocmirea unui memoriu. 

La 31 Octombrie 1924 

Se discută chestiunea situatiei morale a Universităfo 

în urma crimei, (Asasinarea Prefectului de Politie C. Ma~

ciu, de către Corn. Zelea Codreanu student Ii facultatea 

de drept), ce apasă asupra Universitătii. 

La discuţiuni iau parte : dl. A. C. Cuza, M. 8, 

Cantacuzino, I. Borcea, P. Bogdan, A. Myller, D, M. 

Ştefanescu Galaţi, Dr. C. Parhon, I. Oăvănescul, Dr. V. 

Râşcanu, P. Andrei, C. Şumuleanu şi dL Rector Dr. Al. 

Slătineanu. 

Se votează următoarea motiune: 
I 

Consiliul Universităţii din Iaşi, întrunit pentru a e

xamina situatianea morală a acestei institutiuni ca/turale„ 
• • 

faţă de cruna care a răp, t viaţa nefericitului M anciu1 

constată cu o adîncă durere că această crimă care ne

cinsteste sufletul neamului romînesc în credinta sa tradi

(ionald, turbară profund conştiinţa corpului p~ofesoral al 

acestei inalte insfltaţiuni de cultură şi de educaţiune, de 

oarere este rezultatul unei anumite şcoli conduse de pro

fesoral A. C. Caza şcoală care sub cavînt de religie şi de 

naţionalism rtJtăceşte spiritele tineretului şi execută pati

mele /ai, în Loc de a le îndruma prin culiura ridicată, lo 

rangul unui apostolat, curat de orice amestec de scopuri, 

în afară de în.văţămîn.t şi al cărei consecinţi au fost vio

lenta si crima. , . 
„ Consiliul universitar rămîne ca atît mai îndurerat 

cu clt din explicaţiunile date astăzi de_ dl. Prof. Caza re

zultă că D-sa na vrea să recunoască imensa sa parte de 

rdspandere în crima comisă şi că nu este de sperat nici 

o schimbare în atitudinea D-Sale". 
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la 5 Ianuarie 1925 

Dl. Rector expune cum s'au desfăsurat tulburările 

·care au avut loc în zilele de 9 si I O Decembrie 19:24. 
·în Universitate. ' 

Citeşte întreaga corespondenţă urmată inainte şi după 
tulburări, atît cea primită dela numita "Asociaţia studen
ţilor creştini" cit şi cea adresată din timp Ministrului de 
Instrucţie, Parchetului general de laşi, Comandamentului 
Corp . 4 Armată şi Prefecturei Poliţiei laşi, căci Senatul 
hotărîse că pentru ziua de I O Decembre 1924, ordinea 
în Universitate să fie asigurată de armată, parchet şi 

poliţie, rectoratul neputînd nici garanta, niri asigura 
·ordinea. 

Arată cum studenţii întregii univers;tăţi ştiau-prin 

publicaţiunile făcute, încă dela 29 Noembrie 1914 că 

"Senatul sub nici o formă, nu poate ~onsidera ziua de 
„ 10 Decembrie ca sărbătoare a Universităţii că nu acordă 
." nici sala paşilor perduţi, nici Aula pentru serbări în acea 
,,zi, precum nu aprobă nici suspendarea vreunui curs, 
,,iar în caz de nesocotinţă a acestor hotărîri, se vor în
,,chide imediat : Universitatea, Câminurile şi Can:ina, 
"iar drepturile celor af aţi în căminuri rămîn abrogate, 
" şi că orice student va intra în conflict cu autoritatea, în 
,, afară de Universitate, va fi cercetat şi pedepsit'. 

Din ziua de 9 Decembrie 1924 ora 16, arn;ata, par
chetul şi poliţia, şi-au luat în primire palatul U niversi
tăţii, totuşi a doua zi tulburărik sau desfăşurat, după 

progamul dinaint:: stabilit, atit în Universitate cît şi la 
facultatea de medicină. Nicăeri nu s'a făcut nici o ares
tare deşi Rectorul, Decanul facultăţii de medicină şi 

profesori au fost huiduiţi, flueraţi, blo : aţi în cabinetele 
lor sau împiedecaţi a'şi ţine prelegerile. Aceasta pentru 
că "în tot timpul zilei de 9 şi 10 Decembrie nu s ,au Io
" vit, ultragiat vre-un membru al pa rchetului sau autori
,, tăţi administrative". (După declaraţia d-lui prefect col. 
Vasiliu). 

Arată lă în seara zilei de 1 O D 2cembre 1924 a ple
·cat la Bucureş:i spre a'şi 'iepune demisia pe care Mi- · 
•nisterul a respins'o. 

ln urma discuţiunilor la care au luat parte d-nii 
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profesori I. Borcea, Dr. I. Tănăsescu, N. Şerban , 1L 
Cantacuzino, Dr. M. Ştefănescu-Galaţi, N. Costăchescu, 
P. Dragomirescu, Consiliul hotăre~te. 

„ Universitatea trebue deschisă numai după ce vor fi 
,, urgent aplicate sancţiuni contra studenţilor autori ai ul
,., tinzelor tulburări şi 

după ce autoritatea competentă va hotărî luarea sanc
.,, (iunilor în ce priveşte autorul moral al acestor grave 
neorîndueli, prof. A. C. Cuza. 

'· 
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Fondurile particulare ale Universităţii 
5ituaţia la 31 Decembrie 1924 

-I Numerari Efecte 

1 Fondul căminului . . . . 342521 75 H61100 
409000 

653:iO 
3Î050 

) 100 

2 " Carol I. p, burse 119350 70 
3 Universitar 4 l Î2 75 ,. 
4 P. Poni '2676150 
5 N. Leon . . . 1327 -
6 Iulian Teodorescu . . 161 7 - 10000 

3600 7 Ourie-Cuza-Sumuleanu 47Î -
8 " Studentilor b~sarabeni . 23915 -
9 . căzuţi p. patrie . 23 L 1 -

1 O „ p. ajutorul studenţilor . 10200 = - I 
Total 5 l2568 \70 l.394 .200 

f·===t=== 

Sumele acordate ca burse si ajutoare în cursul anului 1924 
l 

L ei 

9250 

6000 
3000 

9000 

1.179.450 

5700 
1.212.400 

burse stud. del1 facult. de drept şi ştiinţi din 
fondul Carol I p. burse . 

ajutor pentru studii student. O. Vrânceanu 
din fondul P. Poni 

idem donati de Banca Natională 
ajutor p. studii d-lui N. lăbuşcă, din fondul 

Universitar . 
burse studenţilor din fondurile primite de la 

Minister . . 
idem din fondurile primite dela Fundaţia Uni

versitare Carol I 
TOTAL 
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Bursierii Universitatii din Fondul Ministerului 
' FI\CUL TI\ TEI\ DE LITERE 

ci 
Q) ... 
::> 
<.) 

o z 

NUMELE 

ŞI PRON MELE 

1. Hofman C-tin. 
2. Mineiu Eugenia 
3. Pavel orin 
4. Vartic C-tin 
5. Nicova Alexandra 
6. Balan Ştefan 
7. Dulap Ecaterina 
8. Şlefăne cu Gheorghe 
9. P opescu Romulus 

10. Popovioi Mihai 
11. Ur ulescu icolt1.e 
12. Botez Ionel 
13. 

1

Usătiuc Elimor 

•
1UMELE 

ŞI PRONtMELE 

1000 36. îchifor Gheorgh :! 

, 37 . Cazacu Sterian 
38 . Treschin Nicolae 
3~. Andreescu Constantin 

~ 40. Lavronschi Cornelia 
600 41. Bădiliţă E<'lorica 

42. Tufescu Elena 
43. Şeodre.a Nicolae 
44 . Sârbu Eugenia 
45. Gâroineanu Constaoţt1. 
-!6. Cviatovschi l\laria 
47. Vasiliu Beatrice 
4 . Gheorghiu Cornelia 

14. Gherasimescu Veroni ca 300 49. Gbe rbano vschi Alex. 
15. Neculau Eugeniu 
16. Dragomir Janeta 
17. Cerghice Ioan 
18. M ărdărescu Elena 
19. araman Măndita 
20. Dimitriu Speranţ-1. 
21. Preuţescu Virgiliu 
22. Roşculet Teodor 
23. Mancaş Viorica 
24. l\lunteanu Haralamb 
25. Lipovaou Maria 
26. Dimitriu Elena 
27. Stt1.n Ruxaoda 
28. Alexa Dumitru 
~9. Stăucule„c 1 Jana 
3o. Costăchescu Olimpia 
31. Roşca Eleonora 
32. Pavele s u Elena 
33. Hurmuzachî Maria 
34. Teodorescu Eugenia 
35. Cojan Moria 

50 . Glodea nu Valentina 
51. Nastase Harala mbie 
52. Dragomir Ana 

• 53. Lăzărescu Laura 
1000 54. Brătianu Gheorghe 

55. Barbu V era 
56. tătescu Sylvia 
57. Onu V. Constantin 

" 58. Pandele Felicia 
600 59. Neculau Virgi!iu 

60 . .Moruzi Elena 
... 6 L. Chirica D mi trie · 

1 
62. Iavorsci Ludovic 
63 . Polcovnicu Alexandru 
64. Neştian Con sta ntin 
65. Botez Ana 
66 . Clement Natalia 

300 67. Muhina Ana 
68. Toma -Petre 

r 69 .. M1rcescu Lucreţia 

300 
1000 

600 

300 

. 
1000 

. 
600 

:rno 

,. 
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facultatea de Ştiinţi 

1UMELE 

ŞI PRONUMELE 

1. Drumeva Ecalerina 
2. llulubci Dan 
3. Kncenofschcr Leibiş 

4 Camin chi Ana 
5. Constantinescu 
G. Molotcov Alexandru 
7 Silberg Alexandru 
B. Serghi Elena 
9. Popovici I Maria 

10. astase Nicolae 
I 1. Pârvn Atanase 
12. Leoncscu Silvia 
13. Moisescu Petru 
14. Lucian Ecaterina 
15. Diacones<:u Maria 
16. Vcrbitchi Alexanc!ru 
17. Râşcanu Beatrice 
18. Radu Va . ile 
19 . Caminschi Valentin 
20. Florea Mircea 
21. lschinji Nădejda 

22, Cazancbe Petru 
23. Lepadatu Ilie 
24 . .Borş Margareta 
25. Procopiu Virginia 
26. Semenţiul Vsevolod 
27. Dimitriu Mihail 
28. Cadelcu Margareta · 
29. Preuţescu Octavian 
30. Rafinovici Alexandru 
31. Vasiliu Clemansa 
32. Parlicocos Claudia 
33 Popescu Smaranda 
34. Rimari Neta 
35, Beliavcenca Alex. 

MELE 

1 PRONUMELE 

I 000
1 
36. Mardare Iulia 

, 37. ~Ianciu Cecilia. 
38, Zaharia Neculai 
39. Botez Florica 
40. Teodorescu Florica 
41. Triandaf Ra 'ul 
-!-2. Vasiliu Maria 
-!-3. Armeanu Virgil 
44. Baldar Alex. 
45 . Purcel Cooslaotio. 
46. Săvcscu Constantin 
.n. Csionjchevici }. natoli 
J ' . Gaigin sechi Ermil 
49. Vasiliu Gheorghe 
SO. Potop Aurel 
51. Aroautov Vasile 
52 . Cojocaru Sergiu 
53. Rabinovici Feiga 

r 5.:f.. Borş Elena 
, Si'I. Hari cotova Liabovi 

600 56. Popovici Marioara 
57 . Roşca Ecaterina 
58. Rusnac Teodor 
59. D,miitriu Lucreţia 

" r,o. Hulubei Eliza 
61. Mihailescu Virgil 

n 62. Grecu Gheorghe 
" 6a. S cndroi fetru µ 

(i..J. Crc.veţchi Boris 
65. Ciobotaru Petre 
66, Spinei Timotei 
G7. Eşanu Teodor 
6B. Po11omarcv Bori 

• 69. Coman Lungu 
70. Cat, inoiuc Neoul ai 

600 

,. 

., 

" 
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FACULrrATEA DE MEDICINA 

o 
:z; 

N MELE ŞI 
PRO 1lH,IELE 

1. Toma Anton 
2. 11arza Vasile 
:3, Văcăreanu Nec1;1lai 
-1-. Ionescu Petre 
5. icolau Lazăr 

6. Ştefăoiu Stere 
7. 'toian Maria 
, . Macri E lena 
9. Joan Gheo, ghe 

10. Crafl Emil 
11. Bulău Con. tantin 
12. Rotariu Ciheorahe 
13. Pleşu Stelian 
J -L Dranca Lazăr 

I S. David Ne culai 
1 li . Pope! cu Con tantin 
J 7. Nica \'1 ctor 
l Ciogolea Gheorghe 
J ~l. Caraman Ecatenna 

20. Popescu Anastasia 
2 I. Buciuşcan iada 
n. Andriev Vasile 
23. Luscalov Gavril 
1-1-. Dorogan Dumitru 
:2S. Draaanciul Boris 

NUMELE Ş[ 

PRON MELE 

600 26. Bârbu Elena 
• 27 , Petrovioi J. Maria 
~ 28. Stoica Maria 

2H. Palii Spiridon 
, 30 . Iancu Ioan 

31. Gheorghiu E 1eoa 
32. Procopiu Gheorghe 
33. Balmuş Gheorghe 
34. Abageriu Octavian 
35. Cosmiuc Aurel 
36. Lucinescu Eugen 
37. tieoară Gh eorghe 
38. Cerdăcescu Elen<t 
39. Caciulcov adejda 

140. Bădăluţă Radu 
'41 . Păun Andrei 
142. '\ enghen: chi Liubovi 

1..J.3. Dim1triev Arsenie 
44. ~ labei Pavel 

5. Popescu Ecaterina 
- 46. Trifon Iina 
„ 47. Buhuş Constantin 

48. titretcu Ioan 
.. -HJ. Pogorevici Teodor 
„ 50. Stefirţa Ioan 

c:· 

6UO 

" 300 

" 

,, 

,. 
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Bursieri ai Universităţii din fondul Ministerului 
(vechiul fond ba ·arabean) 

., 
"" C 

NU~iSLE $1 c:I i::l 
a, 

NU~lELE ŞI ,_. 
·~ ::, :::l ... -

PRONUi\lELE ::, <., PR0 1UMELE 
ţ:q a, o p.; 

~ 

,1. Silveslrivici Zenaida 250 33. Decanovici Olimpiada 
2. Solodovnicov Dumitru - 34. Strălulat Valeriu 
3. Procopie Porfirie .. :35. Verovieva MaevscaiaN. 

4. Cosm iuc Aurel • 36. BuciuşeBn Maria 
5. Vulpanovici Sofia • 37. L3vrenenco Claudia 
6. Jl'arc:iş Toma „ 3, . Buciuşean Maria 
7. Uorosanov Carp , 39. Doliscio caia Zcnaid11. 
l:). Crilov Vasile _ -10. Smirnov N. 
~- Cilievici i\lircea • 41. Solodovoicov 'l'eodor 

10. Bursacovscai2 rina _ 42. Solodovnicov Tatiana 

11. Grosu Ioan . 43. Scutelnicu Olg:i 
12. Muraoevici Maria _ 44. Draganciu Elena 

13. Draganciu Elisabeta , 45. Nagace\'Scaia h. 

14. Captarenco Claudia " 46. Ctolofchina Nădejda 

15. Raeţchi V sevolod , 4 7. Lecatza Afina 
16. Ivaoova Liudmila , 48. Bivol Maria 
17. Croveţchi Boris] ·y. 49 . Ciaicovschi Valentina 

18. Roşca Ecaterina • 50. Dobrovolschi lfogenia 
19. Carmanova Valentina • 51. Simionova Alexandra 

20. Ştefanova Gulidova Eug • 52. Popovici Natitli a 
2 t. Ştefănescu Chirii . 53, Agura ,Lansa 
22 Ştefan Balan • 5-1. luşiţchi Natalia 

23. Trofinova Eugenia " 6fl. Costi~ Nina M. 
24. Vasilevschi Eugenia • 56. Maimaş Eugenia 

25. J osan Ecaterina " 67. Mateevici Sofia 
26, Croitoru Valentina • 68. Lozovscaia Nina 

27. Crocos Joan „ 59, Vârnav Ana 
28, Melnicova Maria • 60. Ghirea Arhip 
29, Croco8 Leooida „ 6 l Ba.rcă filaria 
30. Cărăuş Constantin • 62. Strungariu Silv.:slru 

3L Dulap Ana • 63. ?llironovici Felicia 
32. Crocos Claudia 

"'~ "' -... ::, 
o-

i:Q <ll 
o. 

250 
. 
. 
-. 
' -
. 

--. 
» 
. 
. 
. 
. 
" . 
. . . 
-
-. 
. 
. 
. 
-

2~0 
soo 
100 o. 



Burse dela Funda tia Universitară Carol I 
distribuite În 1924 

. _. 

1. Eca terina Caraman 
2. C. Ma ca ro vici . 
3. ~laria Ba ocescu 
4 Valeria Ciureanu 

Ajutoare pentru As istenţa Medicală din 
fondul Carol I , pe 1924 I 25 

LE[ 

1. Cs ionjchevici Anatole 
2. Ciobotaru Pe tru 
3. Chi r tochi Pavel 
4. Galao illihail 
5. Crălov Vasile 
6 . $cobai Gb. 
Î. Ionesc u Constantin 
8. Rot ariu Gh, 
9. Zelenin Pavel 

10 . Secară Gh. 
11. Po noma rcv B. 

16. Poliacu Sp . 
17. Tertiac I. 
1 . Purcel C. 
19. Croveţchi Boris 
20. Delibaltov I. 
21. Ionescu Ioan 
22. Stănescu I. 
23 . Grosu I. 
24. Şabliovschi 
25. Rubtov Al. 
26. Spinei Tirnofei 
27. Guja Trofin 
2 . Goldeoberg Reiza 

LE[ 

3000 
2400 
1200 
1800 

LEI 

2500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

12. Consta ntinov 'l' . 
I 3. Stratu lat Voi. 
14. Perlif e11 Iacob 
il5. Horoşanu C. 

2000 
1000 
2000 
1000 
3000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 29. Strohrnayer Friderich 

500 
1000 
1000 
150Q 
1000 
10('0 
1000 
1000 

500 
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Ajutoare din fondul Casei şcoalelor şi cultura
poporului, pentru asistenţă medicală 

pe anul 1924-25 

' 1. Pu rcel Cons(autin 
2. Crocos Ion 
3. Bodarenco Varvara 
4. Solodovnicov Tatiana 
5. Croveţchi Boris 
6. Preuţescu Octav 
7. Procopie Porfirie 
8. Nastase Nicolae 
9. Parlicocoş Claudia 

10. Ghendru Serghie 
11. Dobândă Gr. 
12. Golubenco 1 ădejda 
13. Călmăţui Trofin 
14 . Morosanov Carp 
15. Delibaltov Ion 
16. Scobai Gheorghe 
17. i\Coise scu Petre 
18. Vidraşcu Vlad 
19. Ant Vladimir 
20 . Bivol .Maria 
21 .• Pârvu Atanasie 

LEI 

1000 

" 

., 

" 
n 

22. Calmăţui Troliu 
23. Abageru Oct. 
24. Băduluţă Radu 
25. Ghirea Arh1p 
26. Pieptu Aurelian 
27. Sco rpa Oh. 
2 . Suricea.m Gb. 
29. Afana icev Ioan 
30. Popovici ton 
31. Gr1jdinschi Emil 
32. Misevscaia Eugenia 
33. Gavrile cu Ion 
34. Răileanu lulia 
35 . Roi Teod os 1a 
36. Vagaer Ana 
37. Gorunovici Teodom 
38. Că 1 ăuş Const. 
39. St riloiuc Gh. 
40. Vengheroschi L. 
41. Co loso va .Maria 

LEI 

1000 , 
10 O 
:won 
:wou 
_f>OO 
1000 
1500 
2000 
1000 

Din veniturile extraordinare ale Universitătii 
pe anul 1924- 25 

, 

LEI 

1. Oh. Sacara 1000 · 
2. Al. Chelărescu. lOCJO 
3. Grigoroşcuţ M. 1000 · 
4 . V. Longhine cu 1000 
5. Et. Nicola ev 1000 
o. Cezar Şerbu 1000, 
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Din fondul Prefecturii Jud. Tecuci 

1. 'h. Sacară . 
2. Ant. Botoşăneanu 
3. Oh. Dumitriu . 
4. Ad. Elvădeanu 
f>. Andrei Graur . 

Din fondul Prefecturii jud. Neamţ 

L A. Pintilie . 
2. Gh. Scobai . 
3. Gh . Pavelescu. 
4. C. Gheorghitoi 
.::i. M. Băileanu 

LEI 

1000 
10GO 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Ajutoare acordate din fondul Ministerului Sănătăţii 
şi Ocrotirilor Sociale 

1. Purcel C. . 2000 
2. Procopie P. 1500 
3. Csionjchevici A. . 15o0 
4. Ohirea Arh. Traosoistrian 1000 
5. Preptu Aurelian 1000 
o. Călmaţiu Tr. 1000 
7. Puberejni uc Şt. 500 
8. Gngoroşcută M. -oo 
9. Zagorschi N .. 500 

10. Zapan l\Iih. 500 

Ajutoare acordate din fondul Căminului 

1. Zagorschi N. Transnistrian 2500 
..... Balan Ştefan . 2500 /. 

3. Panomarev 8. 1000 
4. Lrocos J. 1000 
5. Stratulat Val. 1000 
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6. Perlifen J. 1000 
7. Constantinov T. 1000 
8. Horo an C. 1000 
9. Scobai Oh. 1000 

1 o. Tertia l. 500 

Ajutoare dat dine fondul căminului pentru 
studente 

1. Zoincicow ka Maria 2000 
2. Ceicov ki \'alentina 2500 
3. Arhiri Ana tasia 2500 
4. I\lereută Liuba 2500 
5. Bivol Maria . 2000 
6. Ursulescu 1\Iarîa 4000 
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Studenţii înscrişi În Universitatea din laşi 
în anul scolar 1924-1925. 

' 

F A r, U L -T A T E ; li 
- . 

Creştini r l\fozaici Con1~~~t:i-'.I T o T A L 11 

I 
=-~ 7 ~ v-1 ~ - =v=:~l~ __ =-,-== v=~-1~· ====== = 

1 ........ -..,I....,,. - ....... - ......... -r. C C a C a C C V ~ ' ~ V ~ ~ V ~ "::I "O "O "O ~ "'= "O "O 

TOTAL GEKERAL 

li ::s ::s ::J ::J ;:I ::s ::J = I i ii) ro ro c.n, cn c.n u5 u5 , 

- \301 ! 132 ~ 211 ! 55 !! I 11 1s7s 187 , 

I . . . ___ '! J16 38~ ! 3~ 83 : ! 146 464 ~ 610 

Şt11n\1 1493 300 j 123 ~'~ 5 I 631 356 , _ __ __ __ _ 

Drept 

Litere 

1765 
---- ------ - -

987 

2sG 1120
1
2s1 \ 130 : 2 1 575 201 826 - - --- Ir- - ·-- ~ 

Farmo.cia 1125 641 113 241 , 2 =:;:jl 140 306 146 ·I 

Tota): 1i22s1100:2; 770 555 1 19 7
1
\ 3070 1564 4634 

Med icina 

-; · 



Licenţiaţii declaraţi de Universitate în anul şcolar 1924-1925 
I I i ALTE I I TOTAL 

FACULTATEA CREŞTINI :MOZAICI ' TOTAL 
I . CONFESIUNI GENERAL 

' - i_ 
I 

·::, - . ,-~ ' .... .;:! <:) <1) 2 

I 
...... 

C: I :.:;.. ..... :,:::. 
C: C: 

I 
C: C: C: ::: 

<1) CD 

I 
<:) 11) CD CD 11) c:, 

'O '"O "O 'O "O 'O "CI T 

::l ;:l E 3 ::J ::l ::l 3 
~ U) 

..... 
I (/) if) CI) (/) 1J) cn CI) 

-
I 

11 

261 
I 

Drept 316 19 40 7 356 382 

I 291 Litere 16 28 1 16 45 
I 

" 
I 

I 2111 

Ştiinţi 35 20 11 7 -l:6 73 

Farmarcia I 
4 18 6 11 10 l~ i 39 

I 
I 

Total 371 85 57 25 ,; 428 111 539 
I 

I li -



Doctorii proclamaţi de Universitate în anul şcolar 1924-1925 
F ACULTATEA 'I 

CREŞTINI li MOZAIC[ I ALT E TOT A L I TOTA L I CONFESIUNI GENERAL ' 
I-- - - . . .. - -' I 

I ·- cu :=. o .~ B I - B - - c ...... C C 
' 

C C o C C el.) cu I cu el.) <:.> <:.> Q.) C) 
j "O 'O ! -:::, "O "O "O "'O "C ' ::s ::s ::s ::s ::s ::s ::s ::s I ..... 

cii ' ~ ..... ...... -I (f) 
I w Cf) Cf) rn Cf) Cf) - ' i 

li li 
1 11 

Dr ep f I 
3 1 : 3 -1 ' I I 

I I ___ 1, 

' I ! 

1 I 
i : I Ştiin ti 2 : 2 1 : 3 I I I I - - 1 I I 

~ 
Litere 2- i 2 2 

--- i . 
I I I 

I M'edicih ă -
27 14 48 12 75 26 101 

-- -
Total 

I 
34 16 

- 48 12 
82 1 28 1 110 



I 1\CULT ATEA DE DREPT 





Pro-Decan Oh. Tabacovici 

Personalul Administrativ 

I. Sp. Huianu Secretar delegat 
'.l. D-ra Poli:-c. A, ghiropol A dj. foecretar 
3. ·rv, Gheoca Bibliotecar 
4. Gh. Loghin Registrator Arhivar 
5. /. Huzum Impiegat cla a II .a 

Profesori definitivi 

1. D. Alexandrescu Dr. Civil deced. 9/11 925 
2. JJ . B. Cantacuzino Dr. Civil, d em isionat 16/Ill 925 

decedat 9 VIII 9~5. 
3. A. C. Caza Ec. Pol itică, demisionat 16/lll 925 
4. P. Dragomiresca Dr C omercial 

rech Fmat pe 15, IX 925 . 
5. I. Leatris Dr. Comercial 
6. Eugen Herovana Pr. Civilă 

rech,..mat pe 15 ·1x 925. 
1. Fiorin Si on Dr. Civil. Doct.) ,. 
8. Oh. Or. Tabacovici Dr. Civil 
9. I. Coroi Dr. Roman . 

" 

10. V. V. Pella Dr. Penal, Procedura Penală 

,. 

11. C. Stere Or. Co n tituţional şi A d-tiv (su spe nd=it) 
12. 'virgil Arion. S oci olo gi ( uspendat.) 

Profesori Agregaţi 

,1. N. Daşctwici Dr. Int rnaţional Public · · . 
2 . ValeriuBalgara Leo-i~. Ao-r • . şi Ind. (L -N-bri e 192'1) 

.. , Conferenţiari definitivi 

1. V. Or. Iamandi Drept Comercial 
2. A. P. Zealeanu ,, Civil 
3,. M. Berceanu Roman 



(j..J. 

Profesori Suplinitori 

\. Oh. Or. Tabacovici, Ist. Dr. rom. (Licenţă) 
2. I. Coroi Dr. Roman (Licenţă) 
3. V. v. Pelt:i Statistictt şi Finanţe (Doct.) 
4. Oh. A. Cuza Dr. Roman (Doctorat) 
5. N. Buzea Ist. Doc. Economice 
6. /. Peretz Economie Politică (Licenţă) 
7. Oh. Piastara Dr ep t Ci vil 
8. Alfred }avara Drept Com e rcial (Doctorat) 
9. Oh. Volenti Drept Comercial (Licenţă) 

Licenţiaţii facultăţii de Drept din laşi în anur 
şcolar 1924-25.-Sesiunea de Oct. 1924 

Numele şi Pronumele Numele şi Pronumele 

1. Antonovici Vasile 27. Efimov Alexandru 
i. 1\mara$CU Ion 28. Filipescu Mihai 
3. Alexandrescu Maria 29. Flax Jean 
4. Arlenie Spiridon 30. FranLzen Emil 
5. Andronachevici Alex. 31. Gaschivi'Ji Victor 
6. Bunea Eugen 32. Gazdaru Alexandru 
7. Boca Gheorghe 33. G rudianu Iulian 
. Basarab Const11ntin 34. Hofman Censtantin 

9. Beloiu Dumitru 35. Ha, jescu Ion 
10. Bdiduliuc Andrei 36. Hogaş Ion 
11. Bitiuc Vasile · 37. Ju:3tinlan Gr1gorl! 
12. Carp Elena 38. Jauco Ion 
13. Cuţaiida Dumitru 39. Iov Vladimir 
1-1. Caliga Vasile 40. Ionescu Ghinea Gh. 
15. Ciaean Haralambie 41. Pr. I011escu N. Gheorgh.e-
16. Pr. Constantin Costache -12. Ionescu S. Ion 
17. Cădere Octav 43. Lucescu D. Ion 
18. Ciobanu Marin 44. Lateş J. Gheorgh e . 
19. Chinach Ioan 45. Manoliu Constantin 
20. Ceicu J. Constantin 46. Maroste Gheorghe 
21. Codreanu Zclea Rea Sylvia 47. Munteanu Constantin 
12. Dimitrescu Elizeu 48. Maslincov Ion 
23. Dimitriu S. Ion 49. Manoliu D. Petru 
24. Dimttrescu Mircea 50. Maho Petru 
25. Dimitrescu I. Theodor 51. Munteanu .Edmond 
26. Ede!-ste;n Motel 52. Marines~u Alexandru. 



Numele şi Pronumele 

58. Marcovici Emil 
54. Nistor Moise 
55. Navrol Leonid 
56. Negoiţă Gheorghe 
57. Negulescu Dumitru 
5 . Popescu N, Ilie 
59. Petrovici Neculai 
60. Pavel l\Iarcel 
6 1. Perlea Mihai 
62 . Pistruga Alexandru 
63. Pope scu Gh. Adrian 
6-L Posarciuc Alexandra 
6-. Petrescu N. Mihai 
66. Penescu Gheorghe 
n7. Popes cu T. Mihai 
6H. Petruc Theodor 
G9. Pas caru Ion 
70. Petroniu Petru 
7 I . Rciter Cecilia 
72'. Romanescu Alcirandru 
73. Raful ovici David 
7-l-. coleţchi Valeo tina 
75. Serebranic J. Ion 
76. Sendulenco Alexandru 
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Numele şi Pronumele 

77. Stoicovici Neculai 
78. Scurtu Traian 
79. Spodheim :Mauriciu 
O. Silistrari Timotei 

8 1. Safanov Anatoli 
~2. Tănăsescu I. Pavel 
J. Ţurcanu Jon 
4. Tănăsescu Petru 

85. Tran cu Hri tache 
o. !ea l\[aria 
i. reche Gheorghe 

88. U drea Eugenia 
89. Untul Victor 
90. Vasilescu R. Ştefan 
9 1, Vasiliu Spiru 
92. Arcadie V-0itonovici 
93. Vicol Dumitru 
9-1-. Vasiliu Gh. Adrian 
95. Vârnav Neculai 
96 . Zcltzerman Ber 
97. Zaropopil A. M. 
98 . Zorzor Leon :d 
99. Pella Ion 
100 Lăzăreanu Mihai 

Licenţiaţii din sesiunea Mai 1925 

Numele şi Pronumele 

l. Abadger Gheorghe 
'' Antonescu Tridan 
a. Armeanu Arcadie . 
4. Abovici J enetle 
5. Abeles Alfon 
6. Alexandrescu P. Alex. 
7. Antoneanu Constantin 
8. Aschenezi · Osias 
9. nitei Vasile 

10. Alexandrescu 1". Gh. 
1 r. Brahă Aurel 
12. Bibire Ion 
13. Buciuoianu Ion 

Numele şi Pronumele 

14. Bernescu Horaţiu 
15. Boyaciova Ana 
16. Cioranu M. Gabriel 
17. Captarenco Alexei 
18. Cogăloiceao~ N. Constantin 
19. Coajă I. _Constantin 
20. Cojan Hana · 
21. Crovetzchi Oresle 
22. Chirica Gh. Vasile 
23. Cheleş Neculai 
2-l-. Diaconescu Emil 
25. Dimitrescu Mihail 
26. Dimilriu P. Petru 



Numele şi Pronumele 

27. Ducea Theodor 
28. Dica Ion 
29. Filonov Mihai 
30. Feinblat Bcndil 
31 . ?undoianu Aron 
32. Fudulu Marin 
33. Foghel :Mirţa 
3-l. Geller Eufrosina 
:'35. Georges u N. ecul11i 
36 . Ghirea Arhip 
3Î. Gliinberg .Aron 
38. Grinberg Natalia 
39. Ghendler Iosif 
40. Gogulescu Alex. 
-11. Holescu Ad riana 
42. Ionescu Victor 
43. Ionescu P. Vasile 
44. J aques Daniel 
45. Ilie~ , ictor 
46. Leoveanu Emanoil 
-17. Laxer David 
48. Lăzăre cu Dră.gomir 
-!9. Micu A, Theodor 
50. Pr. Mihailescu Vasile 
,11. Malamudman Ernano1I; , 
52. Marcovici lsrail 
63. Maline cu Lucretia 
54. Matei Ilie 
55. Malenda 'remistocle 
Mi. Mândreanu Grigore 
67. Mândreanu Dumitru 
58. Mohanu ,Iarian 
59. Minu Mihail 
90. Nistor Sabin · 
61. Oţeleanu Gheorghe 
M. Popovici U. Gheorghe 
63. Pompilian N. Gheorghe 
64. Poplicher Samoil 
65. Paliologlu D. Gheorghe 
66. Preselmaer B. S. Sneer 
67. Pananitescu Gh. Ion 

Numele şi Pronumele 

6 . Panu Adrian 
(i9. Put1leanu Valeriu 
70. Papadat Keculai 
7 l. Petrescu 'p. Dumitru 
72. Roşu Vasile 
73. Râpeanu ~I. Co_nstantin 
74. Roman Uonsiantin 
75. trul H rş Maer tenb rg 
76. Smilovioi Bernard 
t,. Suşcev , chi M. ladimir 
7d . Seriau S. Stelian 
79. ucher Alodor 
80. Taroveanu Ion 
' l. Teodorescu l. Dumitru 
' 2. Teodor C. Ion 
B3. 'l'yschcvi . i J . Emil 
8-l. l,;rsu Neculai 
85. \'oicu Gh. Victor 
86. Ganzşteio l\Ioise 
87. Dimitriu Elisabeta 
8 . Popov Maria 
81). ;\fuoteanu C. Haralamh. 
90. Popescu D. Ştefan 
9 t. Marcu ' eculai 
U2. Zelenin Grigore 
93. Pironescu Dumitru 
D-1-. Bolea 'beorghe 
95. Matllche Mihail 
%. Bnşilă .Eugon 
97. Gheorghianov Haralamb ie 
911. Grigoriu Gh. Eugen 
99. Teodorescu . Ionel 

l 00. Strohmaier Artur Hugo 
10! . Velcev Ion 
t02. Focşineanu Ion 
10:3. Stefăne cu Gheorghe 
104. Ghelvarg Josef 
10.'i. Ghivilberg lla im 
106. Kaler Meer · 
107. Va iliu P. Petru 



Numele ~i Pronumele Num ·e1e şi Pronumele 

Licentiatii din sesiuneâ de lu!=!ie 1925 
J • 

i. Anghel Petru 
2. Andriev Pavel 
3. Antonescu Dan 
4. ~ po tol Ion 
5. Avtudov Luca 
6. Averbuch Iosif 
7. Arge_eanu Hristachc 
8. Bă:bu(escu Gh eorg he 
U. Bolocan l\I. Alter 

10. Bro Alex:andru 
11. Belea R. Corneliu 
12. Bestelei Neculai 
13. Beiu A. Artur 
14. Budălănescu Con tanlin 
J 5. Ba rtolomeu Gheorglrn 
10. Brii S. Marcel 
l 7. Buşilă Angelina 
J H. Bârsan I. Sa vei 
l 9. Calapod Emi l 
20 Culianu A, P. Gr. Henri 
21 · Cond rea C. Aurel 
~2· C antork h i M. Ale xand ru 
23· CordeH :u Virgil 
24- Cruceanu I. Lazăr 
25· Crocos Ion 
~6- Cojocaru Lid a 
2 Î. Clepner Bercu 
28. Cusursuz Gh . 
:rn. Dimitre i:- u I. Petru 
30. Demetrescu Baluţă 

41. Frumuşanu Neculai 
..J.2. Feldman J. Strul 
43. Gand or e Wrcia 
.-1-4. Gheo rghianov P eti u 
45. Gogu I. Petru 
-!6. Grigo riu Elisa 
4'7. Gorgos Alexandru 
..J.8. Geo rge scu I. lon 
49. Gârcineanu P . Alexandru 
50. Gherman Laurian 
51. Ghic11 Ed. Grigore 
52. Ghiculescu V. Grigore 
53 . Uuzum Gh . Ion 
54. Hurlig Jean 
55. Ionescu J. V asile 
56. Ionescu Titus 
57 . Ionescu Ovidiu 
58. Jescu Eu;.ebie 
59. Ionescu V. Alexandru 
60. Ionescu I. Mihail 
61. Ionescu D. Neculai 
62. Jonascu R. Aurelian 
63. lacobescu Paul 
64. Jgnale~ cu Mari a Biatrice 
65. Lazo Boris 
66. Lupan Elena 
67. Leibovici EYa 
68. Lazanu Vasile 
69. '...,qpcscu M. Dumitru 
70 . că2arovici L. Aurel 

3 1. Delha nsa C. Alex . fosl lo- 71. Manolc;cu I. C-tin Manole 
nescu C. Alex. 

32 . [)ecui Ghrorghe 
33. Donr.ilă Ion 
3-!. David N, Ion 
35. Dobrescu D. Dumitru 
36 . Dobrovioi Neculai 
::i7. Dutu Miron 
38. Dârlea F. Tro!ea 
39. Epure Pavel 
40 . Ene G, Ion 

72. Moşoiu A. \ irgil 
73. l\Dncu D. Gheorghe 
7 4. i\fauermaister Alexandru 
75. Manoilesou C. Grigore 
76. Mardiros Ion 
77. Mărgăritescu Consta -otin 
78. Miclescu Raa Silvia 
79. 'Motoc Victor 
HO. Mihailescu t Grigort! 
8 t. Naum _escu Gheorghe 



Numele şi Pronumele 

82. Niculescu S. Laurenţiu 
83. Neigher B. Henrich 
84. Negru P. Ion 
83. egru Berjard 
86. ădejde C. eculai 
7. Opaţchi eculai 

88. Pala da I, N eculai 
89. Parasch\V Stefan 
90. Piscureanu Constantin 
91. Pogon11t A. Theodor 
92. Petrovici Constantin 
93. Panu I. Ion 
94. Paraschiv Stef. Toma 
95. Petrovici I. Vladimir 
96. Predeţanu Alexandru 
97. Popescu Gh. Petru 
98. Pascal Oc.tav 
99. Popescu N. Constantin 

100. Paraschiv T. Necul ai 
101. Pomponiu Victor 
102. Predescu Haralamb 
103. Pranitzchi Vasile 
10-1-. Pagis Ipsif 
105. Panaitescu Anibal 
106. Popescu N. Ion 
10,. Raţă 1. Toma 
108. Rădulescu Grigore 

. 109 Răileanu Gh. Gheo rghe 
110 Radoveanu Z. Zadu 
11 L Rădulescu P. loan 
112 R~idulescu Romulus 
113 Rosescu D. Gheorghe 
114 Raiciu A .. , Neculai 
1 )5 Rădulescn Gb. Vasile 
116 Roşu Ştefania 
117 Răş~anu I. Dimitrie 
118 Stavrescu P. Petru 
119 Strom1ţier Got frig Alfred 
120 Ş lirbu Vasile 
121 Silberman Iohan 
122 Spacov.ici Neculai · 
123 Stegaru Ion 
124 Schvartz Solomon 
125 Sobari Mihai 
126 Strilciuc Gheorghe 
127 Stopudis Moisei 
128 Spire sc u Stelian 
129 Spiru Petru zis Petropol 
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Numele şi Pronumele 

130 Spataru T. Alexandru 
13 l Turbatu M. C-ti n 
132 Theodo;;iu ih. Mircea 
133 T1motin Georgetta 
U4 Trandafircscu Ştefan 
135 Tcaciuo V1.1.sile 
136 Vasiliu V. Gheorghe 
137 Voicu Corneliu 
138 Vasile!;CU T. D-tru 
J 39 Vasilescu l3. Ilie 
l40 Zorzor Şt. Mihai 
141 Zăhărescu .Aurel 
142 Andrei A. Traian 
1-!3 Andreescu V. C-tin 
14-1-Bordea 1 eculai 
I.J.5 Chernbach V. Radu 
1-16 .Cuciuchi Anastase 
147 Esrig Isac 
148 Doicescu Şt. Petru 
149 l?!is I ac 
150 Gancevici C. Ilie 
15 L Ispirescu Mihail 
152 Muscă N. Adrian 
163 1icolau N. Mihai 
15..J. Oeulă . Gbeo rgh 
l 55 Purdel Dumitru 
156 Panu Corneliu 
157 Cornea Gheorghe 
158 Cernei Alexandru 
159 Caropancea Titus 
160 Grigo re scu Co nstanta 
16 L Gheorghi ţo iu C. C-tin 
162 Ioan id C. Aristide 
163 Ionescu I. Teodoi; 
16..J. Pavel Vas ile•. 
165 Tigoianu P. D-tru 
166 Crocos Leonid 
167 Stroescu M. Ş t efan 
168 Verdeşeanu ~heorghc 
169 Gheorghiu D Grigo re 
170 Bugeac V. Ioan 
17 I Na tasă \rteoie 
172 Berculeanu Constantin 
173 Croft N8c ulai 
174 Brănişteanu C-tin 
175 Corlaţan Neculai 
17G Strulovici Iosi ( 





Studenţilor înscrişi în Facultate, îns 
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Decan I. Petrovici 
Secretar L. favor ki 
Ajutor Ursulescu 
Bibliotecari C M. Oazdaru 

( T/J. Hodoroabă 

Personalul didactic al Facultatii de Filosofie si Litere 
' ' --======~=======-"!!'!!!!!!=~==="!!'!!!!!!====!!!!'t, 

li ~ 

E ; N MELE 
;:l ! TITLUL Specialitatea OBSERVAŢII : I ŞI PRONlJ MELE 

.:J_ ______________ ii---------1 
1: Profesor I. Găvănc c-ul 

2 A. Philippide 
3 I. Bărbulescu 
41 G. Ibră1leanu 
51 I. Petrovici 

6 O. Tafrali 

7. T r. Bratu 
8. G. Pa cu 
O I. M. Iarinescu 

10' I. .:.Iinea 
111 N. Şerban 
12 P. Andrei 

I 

13 C. Papaco tca 

d Gh. BnHeanu 
15. C. Fedeleş 

16 11. Ralea 

I. Botez 

I. Voilquin 

arly 
211 Dr. Karl Kurt Klein 
3 . C. Bejenaru 
.J. Sr. Bârsăoescu 
5 C Balmuş 
6 Gr .. Aniţescu 
7 C. Puşcaşu 
8 J. Siadbei 
9' D. G!1zdaru 

10 C. Stăne.cu 
I t ' M. Ştefănescu 
12 El. Docman 

li 

I 
· Prof. supl. 
I I 
i Conferenţiar 

Pedagr.gie 
~' ilolog. românl! 

Slavi ticll 

I [st. lit. rom. mod. 

1
1st. filosof. mod, 

:, şi logicl! 
1 

Arheologi:i , 

li L, ~i lit. germanl1 1 

Ist. lit. rom . .-echi 

'I L. şi lit. latinl! I 
I t. Românilor 

I 
Franceza 

jl Socio!. şi Etica 
I I L. şi lit. greacl1 

Istoria Univrrsal 

Pdihol. şi Estet. 

Pedagoginsociall1 : 

Englezu 

Lector Jiranceza ; 

A.sis-t:en„ti 

A iste nt 

n 

I Pedagogie 1 
Germani! J 

Istorin Românilor 

Psichologie 

Latina 
I toria nntid1 

Arheologie 

I,t. lit. rom. vechi 

Filologica rom. 

Ist. Jit. rom. mod, 

Slavistica 
I " 
1 De enatoare Istoria Românilo 
' 

Suplineşte şi catedra de 
I tori.a fii. antice 

Idem cntedra de i stori e 
anticlt 

Supl. cnle<lra de I. Şi 
literaturi romanice 

, i asistent la catedra de 
ist. fii. mod. şi Logică 

C0nven ţie spcciall! cu 
statul Francez 



Tablou de studenţii Facultăţii de Filosofie şi Litere din laşi, după confesiuni 1924-25. 
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Tab lou de Licentiaţii Facultăţii de lit ere · şi filozo1ie, dupfl confesiuni. 
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TAB 
Nominal de Licenţiaţii şi Doctorii facutt. de Litere 

Licenţiaţ.ii în Sesi 

filologia Modernă 

I 
2 
;3 
3 
5 
H 
7 
8 

===~ c~ - -- ~• l ==-

Româna j 
Popovici A. Flo rica 
Basocescu Maria 

Franceza 

Daraban I. ?IJihaî 
E'ctrovici Ana 
Alexandrescu !li. 
Calmanson .l. Ir. 
Darie D. ! alalia 
R1JŞU 1r. Eugenia 
Satmovici Paulîoa 
Spătariu T . Aurora 

Germana 

Capvcrde Ioan 
I lodoroabă Teodor 
Duze:-.cu Eufrosina 
Colceag Virginia 
Turcan 1licherîa 

Licenţfaţi în Re. i 

I Dimitriu I. Speranţa Clime cu C. Elena Pohoa\ă Gr. nlilcx. 
2 Gheorghiu M. E ug. Udrea V. E•Jgenia 
3 Qiaga V. Ana Vărgolici ·i\f. Florica 
4 
5 
6 
7 

Doctori îu Se 1 

1 1· Botez Octav I Filosofia 
2 Censtantlnescu Petru-laşi Istoria Antică 



LOU 
şi filosofie din sesiunea Oct. 1924 şi Iunie 1925 

un a Octombrie l!l2..J. 
"!!!!!!'-~===!!."'"-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Istoria 

Me robcanu A. Anl. 
Pctrovanu D. Vasile 
Bădărău ratalia 
Gheorghiu Olimpia 
Uriţcu Dimitrie 
Me robeanu tufr. 

Botez V. Viorica 
Cazacu P. Eugenia 
Cviatcovschi I. til. 
Demetrescu M. E. 
Sachelarescu FI. 
Şerbu D. Cezar 
Testiban N. Ion 

·anea I unie 1925 

Filologia clasica 

Bogo Teodor 

Pctrovanu D. Gh. 

filosofia 

Dragomir Nicolae 
Oşlobanu G. Nic. 
Pavelco G. Vasile 
Ţintilă Maria 

Ionescu [. Octav. 
Pavel Sorin 
Stoicescu G. Petre 
Vartic N. Const. 



T A. 8 L O o-·· 
de studenţii şi studentele facultăţii de Litere şi Filosofie cari au frequentat cursurile anului şcolar 1924 I 1925 

şi de lio a nţiaţii din sesiunea Octombrie 1924 şi Iunie 1925, 
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Decanatul Facultătii • 
l. Al. Popovici Decan 

de la 15 Februarie 1923-20 Aprilie 1925 

2. P. Bogdan Decan 
dela 20 Aprilie 1( 25 

.,. C. Gheoro-hiu 
-!. I. Dascalu 
:J. (3h. Lungu 

Secretar 
Aj. ne Secretar 
Curier 
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); U )1 E LE 
ŞI PR • T~1ELE TITLUL 

11 

PECIALITATEA 

Proxesorii titu1ari 

I Butureaou \. \'a ile . Profesor 
2 Bujor Paul 
3 Bogdan Pelru 
4 Borcea Ioan 
5 ·o~tin \'iclor 
6 Costăche cu Nicolai 
7 onstantineanu C. I. 

"1David 1.rhai 
!) D-na Myller Vera 

10~1\'ller Alexand ,u ~ 
11 Obreja Anasta re 
12 Otin-Niculescu Cri tea t 
13 Popovici Akxaadru Ir 

14 Popovici Con ~tantin 
15 Simionescu Ioan 
16 anielcvici S. 
17 ,Vasiliu Jlaralamb. 
I Vâlcovici Vi tor 
I< Procopiu I fan 
20 Card aş Agricola 
2 l 1Ione~ou 1.'codor 

., 
Agregat 

Mineralogie 
Morfologie 
Chimie fizicală 

Zoologie 
(;eomet rie descriptivă 

Chimie .Minerală 

I Fiziologie vegetală 
Geografie 
Teoria funcFi 1or 
Geometrie Analitică 

Chimie Organică 
Chimie Technologică 

Botanică 

· Astronomi e 
Geologie şi Paleontologie 
Calcul diferenţial 
Chimie Agrir.olă 
Macanică 
Fizica (căld. grav. şi electricitate) 
Zootechnie 
Fizică experimentală 



c:: .... ~ , I - 1·J U11ELE . 
B ŞI PRONUMELE Tl1J ,UL 1 

PECIALITATEA 

~ I ll 1-=:..i...----------------------------
Co :n . :f e 11 e n.ţ i a r:i 

1 \
1
Petrovici Ioan Con ier. 

2 Carp Vasile 
3 Cas etti Ioan 
4 Serghie Vasile 
• Stănilescu Gheorghe 
61 Cosmo vi ci Neculai 
11Neculau Const. 

1Alexa Gheorghe 
91pădere Dim. 

I0 ·1fayer Octav 
11 Sto'icescu Gh. 

12 Xitescu Emil 
l3Atanasiu Const. 
1-1,:Marino Neculai 
15 Cambureanu V. 
16 Florov Nicolai 
17 Zane Gheorghe 
1 Cernătescu Radu 

1

19 , ăstase Gheorghe 
20 Crivianu Ioan I 
21 Bulgaru Valeriu 

1

1 
22 C. Ionescu 

1; 
Chirr.ie minerală p. ec. aplicate 
~laşini te, mice 

1
CoLJS. de maşini elec,. SÎ rez. mat. 
Electrotec. gen. şi măsuri elect. 

IDesemn indu trial 
,chimie fiziologică 
1lt1tematici Generale 
· himie Tecnologică 
?llineralogie 
•
1. lgebra 

I Bacteriologie ..A gri colă 

Instalaţii iodu~triale 
Staţiuni Centrale 
Technologia J\Iaterialelor 

II Construcţii civile 
Pedologie 
Economie Politică 

11
Chimie Analitică 
Antropogeografie 

1,Comerţ şi Contabilitate 
Legislaţie Agricolă ş i industrial~ 
Histologie 



Laboratoriile şi institutele 

Laboratorul de Botanică 

1. Al. Popovici 
2. Constantin Petrescu 
3. E!ena Popovici 
4, Constantin Papp 

Director 
Şef de lucrări 
Asistentă 

Laboratorul de chimie fizicală 

1. 
'). 
.:.,. 

3. 
4. 
5. 

1. 
.2. 
3. 
4. 

Petra BogrJan Director 
Alexandru Radu Asistent 
Radu Cernătescu Asistent 
Horia Hulubei Asistent 
Elena Andriescu Preparatoare 

Laboratoru I de Morfologie 

Paal Bujor 
•. Zăhărescu 

Gh. Th. Dornescu 
Valeria Ciureanu 

Director 
Şef de . lucrări 
Asistent 
Preparatoare 

Laboratorul de Mineralogie şi Petrogralie 

1. V. Butureanu Director 
2. Mircea' Savul As=stent 
3 Virgil lanovici Asistent 
4. Orest Nichita Preparator 

Laboratorul de Geologie şi Paleontologie 

1. I. Simionescu Director 
3. Vasile Zăhărescu Sef de lucrări 
3. Amalia C. Motas Asisten!ă 
4. Th. Văscăuţanu · Asistent 
5. Avram Djighit Desenator 
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Laboratorul de Fizică (acustică şi optică) 

1-
·) ..... 
3. 
4. 
5. 

Theodor Ionescn 
Alexandru Cisman 
C. Mihaiu ' 
V. Cerchez 
G. Şiadbei 

Director 
Sef de lucră6 
Asistent 
Asistent 
Preparator 

Laboratorul de fiziologie vegetală 

1. /. Constantinescu 
2. Neculai Zamfirescu 

Director 
Asistent 

Laboratorul de Chimime Agricolă 

1. haralamb i asiliu 
2. Z. Huber 
3. Oh. Bontea 
4. N. Zamfirescu 

Director 
Asistent 

" 

Laboratorul de Chimie Minerală 

1. N. Costăchesca 
2. Z. Huber 
3. A. Burada 
4. Lucia Popovici 
5. Tin1otei Cosciug 

Director 
Sef de lucrări 
Asistentă 

,, 
asistent 

Laboratorul de Chimie Organică 

l. An. Obreja 
2. C. V. Gheorghiu 
3. Virginia Grabnic 
4. Ilie Matei 
5. D. Papafil 

Director 
Sef de lucrări 
Asistentă 
Asistent 
Asistent 

Laboratorul de chimie Tech no logică 

1. Cristea Otin-Niculescu Director 
2. Oh. Huidovici Asistent 
3. Oh. Gheorghiu „ 
..J:. Mihai Dima Preparator 
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Laboratorul ~e Zoologie 

1. /, Borcea 
2. C. Motas 
3. Mihai Constantinescu 
-l-. Petru Şuster 
5. Zenovia Movileanu 

Director 
Sef de lu-:rări 
Asistent 

Preparatoare 

Laboratorul de f iziologie animală 

I. /. Borcea 
2. El~na Lupu 
3. C. Cojocariu 
4. N. Cos mov ici 

Director 
Sef de lucrări 
Asistent 
Preparator . 

Laboratorul de Gravitate' , Căldură şi Electricitate-

I . te(. Procopiu 
2. C. O. Bedreag 
3. Cezar Parteni 
4- V. Pe.tre cu 
5. I. i\.Jihul 

Director 
Sef de lucrări 
Asistent 
Asistent 
Preparatoare 

Laboratorul de Mecanică 

1. S. Sanielevici 
2. I. Pl ă..: inţea n11 
3. Constantin MF!nciu 

Director 
Asistent 
Preparator 

Laborator.ii de Geografie 

1. Mrhai David 
2. Constantinescu Ioan 
:t Constantinescu Aurelia 
4. Nastasă Gheorghe 

Director 
Asistent 
Asistentă 
Asistent 

Seminarul Matematic 

1. Al. Jlyller 
2. Sylvia Creangă 
3. Matei Antonescu 
4. Meli~zohn Aizic 

Director 
Asistentă 
Asistent 

" 



8B 

Atelierul pentru repararea Instrumentelor 

1. Ştefan Procopiu 
2. Dimitrie Casian 
3. Oh. Şindilaru 

4· Oh. Hagiac 
5. Dimitrie Matei 
6. Paul Krainichi 
7. I. Petrea 

) M. Kagret 
9. A. Ionescu 

1 o. I. Cheher 

Grădina Botanică 

I. Leopold Bendl 
2. Vasile Pelin 

Director 
Sef ~Iecanic 
Mecanic 
Maistru Mecanic 
Maistru lemnar 
Maistru Sticlar 
Lucrător 

" E I ev 
.. 

Şef de cultură 
Grădinar 

Observatorul Astronomic 

1. C. Popovici 
2. V. Gh. iadbei 
3. E. Ţi mpo c 

Director 
A istr ut 
P repa rator 
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Tablou de licenţiaţii fac. de Ştiinţi din 1924 ~1 25 

0 ~ I I Anul când I z ~ Numele şi Pronumele Specialitatea --~-------------! a treout licenţa ·---------

I. Spătaru Florica 
2. \'excler Agata 
:l. fimpor. Eugen 
J. Lăte cu Jsa 
.'i. Ciaicovschi Eu " en 
6. , ' iloşi r-.Iihai 
·,. Hefter Dorolhea 
H. Roşca · ecu lai 
9. Mateevici Damian 

10. Triaodaf Alexandru 
I l. Popovici Ele na 
12 . Xastasă Gheorghe 
B . Tgnatiuc .., tefan 

·. I..J.. Maxim Gheorghe 
15. Dorfman 1Icndel 
li>. .,erchez \' a sile 
17. Dimitrescu Radu 
I H. Ciobanu Valentin 
Ul. Strungaru Theodor 
:w. Macovei lad ,mir 
21. <:oiţa Ecaterina 
22 . ,\lovileanu ZenoYia 
2" Dimilriu Euge nia 
2..J.. l aşcovsch i ictor 
25. tiicinscaia Mari a 
:rn. Ciubotariu Diomid 
5 7. An ton es eu Jonstantin 
28. Sega! !11oise 
29. ]strate Ioan · 
:-iu. i:;t mpol chi Gheorghe 

l . Grăjdeanu Simion 
3'.~. ordoneţ Gheorghe 
3:l Polianschi \ ictor 
3..i. .• edelcu Napoleon 
35. Gheorghiu Olg a 
<lU. foraru P. Gheorghe 
H7. Iuranevici \'asile 
::l8. Cojocaru Ne c ulai 
· 9. %.eil!o Talie 
..i.o. Ciobanu Ioan 
..J.1. Pascaru Io , il 

1 9 2 4 

,. 

Chimie 
,, 

Matematici 
Agronomie 

,, 
Techoologică 
Agronomie 

" Matematici 
Naturale 

Agronomie 
, 

Chimie 
Electrotechnică 

Chimie 
Agro n omie 

,. 
Naturale 
Chimie 

Naturale 
Chimie 

Agronomie 
Chimie 

Agronomie 
Naturale 

Agr _onomie 
Fizică 

Agronomie 
n 

" 
" 

Chilii ie 
Naturale 

Technologică 
Agronomie 

" Chimie 
Agroaomie 



~JO 

.c I Anul când o a, z:~ 
:::, 
C> 

Numele şi Pronumele j a trecut llcen\a 

42. uşchievici Vsevolcd 
41. Creangă Ecaterina 
4-1-. )I ă rculescu Malilda-Diaca 
45. fauovici Eugonia 
-1-() . Cerchez \'a ~iJe 
-± 7. Şiloci losif 
-1-' . Cogălniceanu Ion 
49. r, heorghin J. . Gheorghe 
50. Cojocaru Constantin 
51. Trofia Maria 
-·> ;, ... , Unlilov Anatoli e 
5:3. Papazian Ecaterina 
5-l. :Matcnţan Tulia " os. Vexler Rozalia 
156. Rahinovici Brover- ' ura 
67. Arvcntiev Elena 
5 ~astase Gheorghe 
59. Tanenbaum Base 1 9 2 ,) 

60 . Văscăuţan Theodor 
6 I. , lefan Neculai 
U2. Ignat Rozalia 
63 . ~ichita Oresl 
04. Ştefănescu ](iril 
65 . i\lelichzohn .Aizic 
66. Verbiţch i Liuba 
67. Budeanu Liuba 
68. VaiLberg Leiba 
6~). Gorovei Sorin 
70. ,·c rdli c 1lendel 
7 I. Ghc:lfan fqrail 
72. Puşcariu Valeriu 
73. Diaca Matilda }lărculescu 
7-1-. Şor Smilovici-Basea 
75. Cerneţchi Teodosie 
76. Mendelzon Fişei 
7,. Alexa Vasile 
78. Carmanova Valentina 
79. Roşca Ecaterina 
80. Schidu Simion -8 I. L up u E . Rolan el 
82. Hohor Constantin 
8;3. Macarovici Neculai 
84. Botezatu Dumitru 

Special ii alea 

\gronumit: 
X a turale 

.. 
Fizică 

XatLJrulc 
.Agronomie 

Tcchnologică 
~a turale 

" ,\1:5ronomie 
Chimie 

Agronomic 
( ,eogrnfie 

Chimie 
1 'a turale 

Chimie 
.\J!;ronom1c 
~[arnmalici 

Naturale 

.\gronomie 
:\lntcmalcci 
Awnnomi. 

a turale 
Georrraf10 

Naturale 
Agronomie 

Chimie 

Na tur jlc 

-him1e 
Eloctrolechn i cil 

~alurale 
;\gronom1c 



• C: I o a:, z: ~ 
:::, 
C> 

Numele şi Pronumele 

,·•5. nfalarnaot ).!oise 
B6. Ciaicov chi Eugen 
Bî. Dj ighil r\ vraro 

, . Lazinschi Ştefan 
t1. Rabinovici Beniamin 

HO. Pomp1lian Mărioara 
U 1. Stancov Eugenia 
92. Lerer Mohi 
9:3. Lioblich .-lu rAl 
9-f.. lampolschi Rubla 
~5. Oluşiţr hi 1:1.talia 
~16. Bclţer B:-.tn 
97. i\foruzi :\laria 
9B. ,,enleloicu Olga 
')9. \ 'asiliu Clrma11,:;a 

100. Neme~ [oan 
101. Bolclur .A!Pxaodrn 
102. l>obândă Grigore 
10:3. P1ratnitchi Petru 

\JJ 

I Anul când I 
a trecut licenţa 

• 

Specialitate a 

Electro technk:ă 
Ag r,rnomie 

Electrolechoică 
Nalural6! 

Electrotechn ică 
Fizico -chi mice 

" Chimie 

,. 

" Electrote chnică 
Agronom ie 

Chimi e 
Agronomie 

Doctorii dela anul 1919-1925 

J. C. 1 :11. Bedreag 
2. 1I. David 
:l, Raclu Cernftlescu 
-1. Octav :\layer 
i>. Gh. Zotta 
IJ. Th. JonP cu 
7. D. M. Cădero 
8. Eugenia Sigler 
n. Alex. Cişman 

1 O. Mircea «\'Ul 

~) 1 9 

~ 

1 9 2 O 
" 

1 n 2 3 

l 9 ~ -l-

Fizică 
Geologie 

Chimi • 
:\Latemali ci 

Naturale 
Piz i că 
Fizkă 
Chimie 
Fi z i că 

Mineralogie şi Petrografie: 
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Conducerea şi Admi nistraţia facultăţei 

Decan 
Sec retar 

Profesor Dr. C. Parhon 
Dr. V. Ciobotaru 

A jutor Se retar 
Bib liotecar 
Arhivar 
Int end ent 
lmp eg at 
Mccani Electri cian 
Laborant 
Cu stode 

C. Alex andr es cu 
Dr. G. I. Botez 
Gh. r egruţă 
Gh . Mirce a 
D-şoara Maria Micles cu 
C . Duce 
A L .._ t efă niu 

G. P ricop 

Corpul profesoral .- Medicina 

~T E D R ~ IIP ROFESO RII II SPE CIALI TAT E A 

I 

Anatom ia descriptiv ă D-l Prof. Dr. N· [Io rtolo mei ,Sup lin itor 
Chimia medicală „ C. ~umulean u 
Histolog ia .. ., 1:<:. Puşcariu ! 
Fi iologi a I · I V. Ră.~canu I 
An atomia Patologi c ă i , P. Gl! l l( ş escu 
Anatomia Topografică { I „ I. Tlfohesc u Co nfe rin\ iar D- l Dr. I. Nubc rt Clinica II Ch i rurg i cal ă 1 . , 

Medi cina op eratoare I,, ,. ,, :'II. St. Butoianu 1 gr eg at 

Parazitolo g ia 1 , N. Leon i 
Patolo g ia In te rn ă I, , ., A. Dobrovici ! 
Pat olog ia Ext ernă 

1

1 

. , • • P . Anghel I 
Bacterio logia I • . , A. Sllhinc:mu 

f'armacologia : ' I' 1. Enescu 
Hig iena ,. M. Ciud I 
Clio.1ca medical a 

1 
, . ,. . , C. Bacaloglu 

1 

I (;hirurgic al ă ' ., , . ,, . Hortolomei' 

bs tetricslă 1 
, N. Zaharesc_u-Karaman

1

· Ag. egnt 
Terapeutică / .. .. ., E. R 1e>gler 

Patologie Generală . , 1. Ion escu-Mihăesti Sup l. Dl. Pr of . Dr. Pu ~cariu 
t I ' I 

~Iedicma Lega l ă I .. ,. G. Boi;dnn I 
Clini ca Infantilă , ., S. G raco;c bi \ 

,, Dermato- i iililicăj . ., ., E. Mironescu 

,. boli nervoase sl mintale .. .. ., C. Parhon I 
Oft~lmo locricâ I 0 - nn l'rof. Dr. El. P u~ca r iu 

" t' l i 

„ Genito-urioane :Dl Prof.O;. M. Ştefă nescu-Ga l aiţ 
Rad iolog ic ·" Dr . E Radu ,· Co nferi11 ţ1 11 r 
Q to -rh ino-lari ogologie ,, ,, V. Dir.1itriu 13o·cn Conferenţiar 

" 
. U. s' a mai cerut cr.,a rt!a catedre i de Epidem iologie ş i boit 

i o fe cţioast- . 
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lnvătământul Farmaceutic 
' 

CURSUL IIPROFESO I-Ui li O B SERVAŢII 

Botanica Dl. Pr or. Dr, A. Popovio i !Facultat ea de ~liinţi 
Minerologia ,, .. 11 V. C. Bu(ureanu / ., ,, ,. 
Chimia Minerală ., ., ,, I . Costffchcscu , . . , 
Chimia Analitică calit. : ,. ,, ., , ,, ,, 
Fisica j ,, ,, , Th . Ionescu 
Farmacologia IDI, Prof . Dr. I. Enescu 
Chimia organică ., 11 „ C. Şumuleanu 
Chimia Analitică can t ,, ,. N. Costl!chc~cu 

Farmacia chimica şi galenica i ,, " Dr. N. Delcunu 
Analise alim, si băuturi I,, ,. , 
Toxicologia ' · ,, 
Igiena ,, M. Ciucl! 
Bacteriologia „ M. Slltinennu 

l!'ncultatea de medicinl! 

I „ de şliin\i 
Facultate a de medicinl! 

I ,, 
,. 

,. 
" ., ., 

" " 
,, 



TABLOUL 
iitulatura Laboratoriilor precum şi numele întregului 

personal de conducere 

Oirector 
Asistent 

Laboratarul de Terapeutică 

Rrofesor Dr. E. Riegler 
Dr. Or. Nubert 

,, 
Preparator 
Laborant 

Dr. Elena Nădejde Nubert 
D-soara Manoliu Maria 
Gr.' lonescu 
Z. Lascar 

Laboratorul de Istorie Naturală Medicală 

Director 
Şef de lucrări 
Asistent 

Laborant 

Profesor Dr. N. Leon 
Dr. Lucia Leon Borcea 
C. Vasilescu 
M. Canner 
Gh. Postică 
Florica Postică 

Laboratorul de Chimie medicală fÎ biologică 

Direclor 
:Şef de lucrări 
Asistent 
Asistent 
Preparator 
Preparator 
Custode 
L-1borant 

Profesor Dr. C. Ş umuleana 
Dr. N. Lazăr 
Felix Nădejde 
Dr. Lucia Stroian 
Aurel Gheorghiu 
Margareta Mitescu 
Gh. Popoi 
Gh. Ştefanovici 
Eliza Popoi 
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Director 
Asistent 

,, 

Laboratorul de farmacologie 
Profesor Dr. I. Enescu 
D-na Dr. Margareta Burada 
Dr. N. Renescu 

Preparator 
Laborant 

D-şoara V. Petrovici 
N. Popovici 

laboratorul de fiziologie 
Director 
Sef de lucrări 
Asistent 

" Preparator technic. 
Preparator 
Custode 
Mecanic 
Laborant 

,, 

Profesor Dr. V. 
Dr. Leon Balif. 
Dr. N. Renescu 
C. Petrescu 
M. Capri 
D. Dorogan 
V. Du0a 
1. Martei 
V. Hermeziu 
M. Hermeziu 

Râşcanu 

Laboratorul de Istologie 
Director 
Şef de lucrări 
Preparator 

,, 
Laborant 

,, 

Profesor Dr. Emil Puşcariu 
Dr. Jaques Oold(Jer 
P. ]onescu 
E. Zaporojan 
N. Lupu 
Chipail Gheorghe 

Laboratorul de Anatomie Patologică 

Directm 
Şef de l 1ucrări 
Asistent 
Preparator 
PreparatoF 
Desenator 
1.aboraot 

,,. 

Profesor Dr. P. Oălăşescu 
Dr. N. P. Balan 
Dr. C. Diaca 
C. Nicolau 
C. Mădârjac 
E. Tvardachil 
li), Racoviţă 
Ruxanda Racovilă 

Laboratorul de Medicină Legală 
Director 
Asistent 
Laborant. 

Profesor Dr. G. Bogdan 
Dr. Maria Ropală 
Ştefan On,iga 

• 
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Laboratorul de Patologie Generală 

Director 
Asistent 
Pre 1-arator 
Laborant 

Profesor Dr. O. Ionescu-Mihăesti 
Dr. M. Oarofeanu ' 
Florica Hârjescu 
Crislin~ Lupu 

Laboratorul de Bacteriolof{ie 

Director 
ef de lucrări 

Asistent 

Preparator 

" 
" Mecanic 

Laborant Şef 
Laborant 

, 
~l 

Profesor Dr. Al. Slătin.eana 
Dr. I. Gheorghiu 
Dr. i. Alexa 
Dr. C. Bart . 
D-soara Maria Moruzi 
l. Constandache 
Oh. Costin 
Oh. Steriu 
Ioan Asandei 
Paraschiva Asand ei 
Gheorghe Timofte 
Costin Pavel 
Dimitrie Minojună 

Laboratorul de Patologie Externă 

(Ataşat catedrei de patologie externă) 

Preparator 
Labo rant 

Director 
ef de lucrări 

Asistent 
1 

Preparator 

" Şef laborant 
Laborant 

0-soara Teodorina Danielescu 
L ·1s~alov Gavril 

Laboratorul de Igienă 

profesor Dr. M. Clacă 
Dr. I. Bălteanu 
Or. Oh. Tudoranu 
0-soara Dr. E. Manoliu 
Oh: Munteanu 
A. Toma 
Virginia Bădulică 
Gh. Onofrei 
I. Ciofu 
Ocladia Onotrei 
Paraschiva Codreanu 
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Institutul de Anatomie şi Laboratorul de Anato
mie descriptivă 

Oirector at 
descriptivă 
Prosector 

Institutului si Laboratorului de Anatomie 
Profesor Dr. l\/. Hortolomei 
Dr. O. Zamfirescu 

" 
Dr. Oh. Plăcinteanu • 

Muzeul de Anatomie 

Custode preparat. Dr. Evdochin Celan 

Pers. material. şi al sălii de injecţii 

Şef materia! 
Laborant 

D. Gherase 
Gh. Borş 
Ana Sidac 
Al. Curmei 
Zaharia Lovax 
Vacant 

Laboratorul de Anatomie descriptivă 

Asistent Dr. Eugen Aburel 
Preparator ,, N. Alexandrescu 

,, 
" 

V. Butureanu 
,, ,, Or. Ţ~rcanu 
,, D-şoara Elena Popovici Acont 

Aspirant O. Franche 
. .. 

,, Radu Bădălută 
Vasile Andre~v 

,, fălcoianu Neculai 
r Lucinescu Eugen 

" 
Plesu Stelian . 

Desenator Remenco Alexandru 
Mecanic Carol Ţinţu 
Fochist Vacant 
Laborant C. Rotariu 

" Elena Gherase 

" 
S. Poberejniuc 

" 
Vacant 
Vacant 

" Vacant 



Laboratorul de Medicină Operatoare 
Director Profesor Dr. M. St. Butoianu 
.1sistent Dr. Pârvulescu 
Preparator Dr. Tr. Mihailescu 
Desenator Dr. Dimitrescu 
Labo ran t I. Mureşian u 

A lec u I. 

Labora orul de Anatomie Topografică 

Director 
Conferenţiar supl. 
Asistent supl. 
Preparator 

Profesor Dr. I. Tănăsescu 
Dr. I. Nubert 
Dr. Oh. I. Petrescu 
Emil C1aft 

Laboratorul de Farmacie Chimică şi galenică 

Director 
Asistent 

" ., 
P reparator 
Lab orant 

Director 
Şef de lucrări 
Asistent 

" Preparator 
,, 

Desenator 
L aborant 

Director 
Sef de lucrări 
Asistent 
Preparator 
L aborant 

Profesor Dr- N. Deleanu 
Oh. L. Ceogolea 
C. Popescu 
Zaharia Sutu 
Iolan da Neg r'u 
Ilie ng ureauu 
Mari a Bo tez 

Clinica Medicală 

Pro fesor Dr. C. Bacaloglu 
Dr, J. Nimereanu 
Dr. Oh. Tudoranu 
Dr. Lazăr Diaca 
Dr. Maria Vasiliu 
Dr. N. Dabija 
Dr. Georgeta Subţirel 
Georgeta Vasilescu 
J ean e Pe tro v ioi 
!Ila ria P ânzariu 
!Ilar ia Cucoş 

<.:linica I Chirurgicală 
Profesor Dr . N. Hortolomei 
Dr. Oh. Plăcinţianu 
Dr. V. Butureanu 
D-ra Corali'a Agapi 
D-na A. Cuza 
Iri mia Galbăn 
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Clinica li Chirurgicală 

Director Prof. Dr. Tlf.năsescu 
Şef de lucrări Dr. G. î. Petrescu 
Asistent Dr. Lăzărescu Dumitru 
Asistent radiologie Dr. C. Bart 
Pr~parator Dr. Maria Novleanu 

" Desenator 
Mecanic 
Laborant 

Director 
Şd de lucrări 
Asistent 

" Preparator 

" l,aborant 
T, 

Dranca Lazăr 
Nicolai Craft 
Al. Paveliu 
Mihai Zănescu 
Carol Reitmeyer 

Clinica Infantilă 

Profesor Dr. S. Oraţosc!zi 
Dr. Emil Hurmuzache 
Dr. Pinilis Sebastian 
Dr. Maria Vasiliu 
Canner Mihail 
Dr. Gârcineanu Virgil 
Dra E. Petrean1,1 
Dumi Lru Todică 

Laboratorul Clinicii Dermatologice şi Sifilografice 

Director 
Şef de lucrări 
Asistent 
Chimist farmacist 
Preparator 

" Mecanic Electri cian 
Desenator mulajor 
Laborant custodo 
Laborant 

Director 
.h.Sistent 

" Desenator 
Laborant 

Prof. Dr. E. Mironescu 
Dr. Alex. filipeanu 
Dr. Oh. Nastasă 
Dr. N. Lazăr 
D-na Dr. Vera Sevastos 
Dr. Grigore Dimitriu 
Pefre Zaharia 
Ioan Rotaru 
Gheo rgh iu Ccnstan ti 11 

Neculai Butnariu 

Clinica Obstetricală 

Prof. Dr. N. Zaharescu-Haramarz 
Dr. Suzam Grosi 
D-ra Derevic1 N1:ia 
Parhon Constantin 
Ion esc u Gheorghe 
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Clinica boalelor nervoase şi mintale 

Director 
Şef de lucrări 
Asistent 

,, 
Prep~rator 

" Laboraot 

Director 
Asistent 
Preparator 
Laborant 

Director 
Şd de lucrări 
Asistent 
Preparator 

" 

Desenator 
Laboran1 

Prof. Dr. C. Par hon 
Dr. Emil Savini 
Dr. Maria Briesse 
O . na Dr. Balif 
D-na Dr. Caraman 
D-ra M. Ştefănescu 
Serafinescu 

Clinica Genito-urinară 

Prof. Dr. M. Ştefănescu-Galaţi 
Or. I. Motoc 
Or. Nutes;u 
N. Onofr~i 

Clinica Oftalmologică 

Prof. Elena Puscarill 
Dr. V Cerchez' 
Dr. Lăzărescu Eugenia 
Dr. Georgeta Vartic 
Or. Ecaterina Bivol-Triandaf 
·Grigore Kesim 
Or. Iamandi 
Gh. Martei 
Ilie Stanciu 
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TABLOUL 
Titraţilor Facultăţi! de Medicină şi Secţiei Farmaciei 

din Iaşi pe anul şcolar 1924 I 1925 

Doctori în Medicină şi Chirurgie 
1. Sharristh F. Moise 
2. Cornblum Herş 
3. Mano liu Eugen ia 
-l. Caufman Marcu 
u. Vicol Teodor 
6. Gârcineanu Virgil 
7. Popescu Aurel 
8. Rosman Johanas 
~. Vasiliu Maria 

JO. Rachbuch A. Iosef 
11. Vainşelboim Moise 
12. Ghelfgot Michel 
l 3. Leibovici Israel 
14. Simhovici Haim 
15. Tuchilă I. Ioan 
16. Podgaeţchi Smil 
17. Vasiliu Pantelimon 
18. Rosen .A. vram 
19. Ecştein M. Samoil 
20. Agres Gherşco 
21. Smelţ Ioan 
22. Salter Adolf 
23. Liberov Avram 
24. Schor Iosef 
25. Dascal Avram 
26. Peltin Chelman 
27. Brener Sternberg Rachil 
28. Segal M. Marin 
29. Dabija Neculai 
30. Coşulschi Sofia 
31. Burăh Moise 
32. Petrovici Valerian 
33. Popa Eugenia 
34. CăruntuPopescuZamfira 
35. Lazăr B. Care,! 
36. Dragoş Aurel 
37 . Lăzărescu L. Dumitru 
38. Corobceanu I. Gheorghe 
39. Dimitriu A. Grigore 
40. Feldman Iser 

-l I. Sclear Chesel Gherş 
42. Nastasă D. Ioan 
43. Simioneseu C. Elena 
4-l. Velhoveţchi Marcu 
45. Mirodot Dumitru 
46. Feldştdin Michel 
47. Bacliu Alexandru 
4 . Fradis Samson 
49. Ghelman Avrum lanchel 
50. Darie Electra 
51. Bally Elisabel'l 
52. Vitner Zenobia 
53. Şraibman lo ef 
54 . Reznio Tema 
55. Rabinovici David 
56. Margulies Evelina 
57. Fichman Feiga 
58. CaJmuschi M. Gheorgh<> 
59. Rabinovici Ichi! 
60. Tregher Noiah Sliomov 
61. Rosenţvaig Zisla 
62. Zaiţev luda Leib 
63. Cazan Constantin 
64. Naibergher Aizic 
65. ovleanu C. Maria 
66. Pincevschi Strul 
67. Giesshubl Herman 
68. Copelovici Marce 
69. li'ranck Avram 
70. Terzici P. Petru 
71. Teodorescu Aurora 
72. Serebrinschi A. Maica 
73. Săndulescu Alexandru 
74. Siegler Adelina 
75 . Orjehovschi Volf 
76. Volrapp Ludovic 
77. Ghelbruch Gudlea 
78. Svarţman F. Ichi! 
79. Gheorghiu Alexandru 
80. Panacoadă I. Mihai 



81. Rosenthal I. Georges 
82. J abschi Zaiţev Perlea 
83. Zelenin Pavel 
8.J.. Ţurcan Grigore 

:i. Celan Evdocbin 
86. Cauşanscbi Sara Dreza 
87. Borşan Victor 

Săvescu G. Constantin 
89. Bivol Ecaterina 
90. Steinberg Strul 
9 I. Breitman Simon 
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92. Lăzărescu Ioneacu Eugbnia . 
93. Steinberg Iţhoc 'Mehel 
94. Zubriţchi Pesia 
95. Streitman David 
96. Bronştein Ester 
97. Dorin N. Antoneta 
98. Waserman Simha 
99. Stocher Avram 

100. Haim Moise 
101. Hucan Constantin 

Licenţiaţi în farmacie 

1. Dimitrlu Gârcineanu Margareta 
2. Constantinescu Eugenia 
3. Ju8t er Petre 
.J.. Pictorian urelia 
5. Costin Iaria 
6. Cricorian Ana 
7. Dra gomir Adela 
8. Labin Helene 
9. Moscovici Raşela 

1 O. Pri tcher Silvia 
1 J. Stihi Elvira 
l 2. Rapaport 11ax 
13. Vasiliu Hanrieta 
1-!. Ztlberman Heinirich 
15. Blumer Leon 
16. Katz Tamara 
17. Lieber Isidor 
1 . Grunberg lţtc 
19. Chiţănescu P. Ion 
2 . Cărbunescu Olga 

21. Gherghicianu Murgescu Paula. 
l2. Posescu Victoria 
23. Calmanovici Ghitla 
24. Augenstreich Rosina 
25. Edelştein Ana 
26. Mălinescu Eugenia 
27. Sfetescu N. Alexandrina. 
2 . Teodorescu Rea Sylvia 
29. Davidescu Elena 
30. Andreescu S. Roman 
3 1. Lupe cu D. Neculai 
32. Mertic Maria 
33. Vitncr Melania 
3-!. Luvu Eugen Roland. 
35. Varcovici Aneta 
36. Dergoer Feiga 
37. PoJingher Viorica . 
a Popa Natalia 
39 . Popescu Elena 

; 



TAB 
De numărul · tudenţilor facultăţii 

' 
:1\II e d • :1. o i n. a. 

--

RELIGIA 
Anii -:J --· -... 
de ,ro ·- •-< ·- ·c3 :J E i:i • u "cT"a:i >< ·- 'O 

C:·- C: 'O I 

studii :J ~o "' t1) > Cllo 
Q.J z V>__. N :.::: ..... o o 

Cf) Q) .... o ~ţil «I "' o~ I oa ~ ;:=;U o..O -
I I 

I Studenţi 140! 611 781 1 - -
Studente 55 22 33 - - -

I 

II 
Studenţi 

I 
46 22 24 - - =,I Studente 21 1 l 10 - -

li 
Studenţi 66 24 41 III 

- I - 11 
• Studente 24' 14 10 - - -1 ' 

' ! 

IV 
Studenţi i• 90, 49 41 - - -
Studente ii 35 18 J7 - - - I 

ii 
V 

1 Studenţi I 771 54 23 - - _ , 

Studente : 45 24 20 - - 111 

" 
I StudA oţi ' 156 76 o _ I 

Absolventi 1 
- -

I I 

71 31 40 ' ' Student e · - - -
I 

Studenţi 
I I 

Total I 
575 286 287 1 l -

' 
I 

Studente 25f 120 130 - - I 
I - _, - -- -I I 

I 
Total 826! 406 417 1 1 I 

I 

I 
7-' I 

Doctori 
Studenţi 

::,' 
27 48 - - =I Student e 26 14 12 - -

I I 



L OU 
de 1nedicioă după religii şi sex 

Farmacia. 

RELIGIA 
li Anii -::i -

l .... ..... ...; ' 

de - ,ro ·c -d .... ... ... 
::i E o o o 

I >< :.::: o "ci studii 

I 
(1) ::i fi> - ~ o z ClJ .... N (!) 

Cf) 1luo o :::J ... 
~ CQ c:, 

-
I Studenţi ~ 5911 521 11 

1
11 

I .) 

Elevat 
1 Studente 951 10 85 - - , 
i: 

II I Studenţi 38 4 34--
Elevat I Studente 113 15 103 - .. - : 

I I ludenti 16 3 13 I -- -
Curs tud ente 34 9 24 - 11 

li I Studenţi 6 2 4- "] 
Curs Studente 10 4 6-

ii I III , Studenţi 6 2 4- - 1 

Curs · Stud e nte 13 5 8- -

Absolvenţi 
Studenţi 15 9 6- -
Studente 3c 21 15 - -

Total ] Studenţi 140 251 113 1 1 
j Studente 306 64 241 -- 1 --- - -

446 89 354 1 21 

Sludeflţi 10 4 6- -
Licentiiati 

Studente 2g 18 11 - -• • 

I 
':l.""'ota.1 ge :1::1.era. 1 

!! Studenţi j 71511311 4001 1 1 1 Eogle z evreu 
plu s 1 l:'ol0n <,Jrt. 

I I Studente i~ ~ ~ = ~ l ltnlian Cat :11. 
t 

I ,. 1272 495 771 1.1 2 





BIBLIOTECA UNlVERSITATll 

Fondată ca Bibliotecă a Academiei Mihăilene de către M. Sturza la 1839. Reorganizată şi tran
sformată de domnitorul Cuza în Biblioteca centra l ă. Transformată lal Q14 în Biblioteca Universităţii. 

TABLOU 
de numărul cititorilor cari au frequentat Biblioteca Universităţei 1924-25 

--a) 
CI) CI) 

CI) ... ... 
.o ... ·c .o a) ... ~ 
8 

,..,j .o 8 
·;: oS 

<i; LUNA e 6 ro ::, - CI) 
CI) o a, ::, .. ~ ... "i5 r' .... V u .o ... . ... o o. tî o CI) C 4) "' o. "' ;::l 
a) o z o ..=? µ., ::E ~ :g H ~ 

U) -- ~ 
I I I I C • ~ 1 

No. zilelor 25 26 23 8 ·-:, 8 21 25 13 24 24 200 "O o. Ci) 
::, rJl 

lc,:S ~-- • 'Jl bO -
· - C -5 .«J ro 

No. cititorilor 320 1616 2715 1093 c ·-·- 1 Q I 1 3252 1082 2030 1581 15650 ...... ~ 
c- = C: 
ro ...... Q) 

u ·s.o-o 
Q) 03 ;:l 

o ~ Ul 

I Media pe zi 13 63-641 116 136 
:.::: :-.: Q) 

91 130 83 84 r 86-87 66 I 75-76 .o ::, "O 

I ·- ro 
I CQ u·5 
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TABLOU 
de numărul operilor consultate pe materii 1924/25 (9 luni) 

I ·;;;.xis Q) 
CI) , (d Q) .... ;,;: Q) ..... lll : :::: C rJJ 

CI) ;::l a. ·- ... 
'So~ o ... .... u Q) 

rJJ o Q) :;::...:, > o .... o ...... ... Q~ "O 
- (1) <f) o ·- ~ Q) 

o.-;: - •;:: C o u: - ~ ~~ Cfr 
µ:. 

- - ·· -
1207 379 350 338 I 197 30 68 

I 

TABLOU 
de numărul cărţilor întrate în Bibliotecă 

1 9 2 4 1 9 2 5 

Române Străine Române Străine 

3548 886 3560 787 

"- . 

Tot a I : Tot al 

4434 4347 

Localul actual pe care îl ocupă este absolut insufi
cient, creind dificultăţi numeroase organizării şi funcţio

nării sale. 
Pe lângă grafidle alăturate cari arată situaţia buge

tară a brblintecii se dă următoarea adresă : 

I 
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Adresa Directorului Bibliotecii, prof. P. Andrei către 
Comisinnea de conducere a Bibliotecii 

De aproape t, ei ani se lucrează pentru reorganizarea aces
tei biblioteci şi dările de eamă făcute la fiecare sfârşit de an 
au aratat detailat ce anume s'a lucrat în această direcţie. Cu 
toată străduinţa, bunul început făcut va trebui să se izbească de 
greutăţi insurmontabile şi fatale. 

Biblioteca a devenit neîncăpătoare şi aşi pute/\ spune im
proprie pentru funcţionare. In primul rând cu tot a ranjamentul 
nou de cărţi făcut (p două rânduri), în B1 bliotecă nu s e vor 
mai putea depozita căr\i decât cel mult trei aci . Dup~ trece rea 
acestui interval nu va mai fi absolut nici un loc pent ru depo 
zitare. In afară de aceasta, sala de lectură care nu poa{e cu 
prinde mai mult de max imum 80 de studenţi, înghesuiti unul 
unul lângă altu! şi nelucrăod comod, este vizitată de sute de 
tudenţi care unt ili~i să plece din bibliotecă negăsind loc. 

Aceasta este un inconvenirnL din cele mai mari ca re tmpedică 
chi'lr munca ştiinţifică a cuiva, deoarece împrumuturile acasă au 
fost suspendate pentru ca din Bibliotecă lipsesc aproape 30000 
volume. Cănite rare deasemeoea ne li împrumutăm acasă, încât 
0ercetărorii nu pot lua în oraş cărţi, dar nici nu pot ceti tn 
Bibliotecă unde n 'au loc. In al treilea rând trebue să vă aduc 
la cunoştinţă că procedându-se mereu cu sistemul câ rpelelor 
nu vom ajunge nici oda1ă să avem o Bibliotecă organizată. l ată 

un exemplu : n'am ajuns încă ă avem complect fişate toate 
cărţile din BibliotP.că şi nici fişele vechi în întregime corectate. 
şi constat că fişele deja sc1·ise au, Znceput să se rupă. Mai 
mult inoă nu ·e găseşte un loc unde să se poată plasa fişele 

nouă pe care publi°cul trebue să li consulte. De aceea mă simt. 
dator tn calitate de Director al Bibliotecii şi mă simt obligat în 
calitate de profesor să vă expun alarmat situaţia acestei Biblio 
t ci. Rog Comisiunea să intervie pe toate căile la toate auto 
rităţile pentru găsirea fondurilor necesare ca să se con truiască 

ua local p:opriu pentru Bibliotecă. In interval de 3 -4 ani cât 
ar mai putea funcţiona această Bibliotecă, înainte de a fi în
chisă, cred că s ar găsi mij loacele materiale necesare pentru cum
pararea sau construirea unui local necesar Bibliotecii. 



Anul şcolar 1924- 1925 

Căminul Studentilor • 

Director Mihail D. David, profesor universitar. 
Subdirector-administrator Ilie Matei asist. universitar . 
Administraţia Centrală : Strada Carp No. 2 localul 

,,Humpel ". 
Căminul a funcţionat cu 330 studenţi : 280 bugetari 

-cu locuinţă şi masă, 50 extern i, extra bugetari cu masă. 

Drept 78 
Litere 46 
Medicină :56 
Ştiinţi 170 

Total 330 

facultat ea 
de Şti i nţ i . 

Repartizaţ i 
pe sec\ii : 

Şt. Naturale 11 
Mate matică '1 
Fizico-chimice 19 
Geografie 2 
Ch :mia technologică 27 
El e ctro -tec hnică 37 
Agronomie 67 

170 

Pentru locuit au fun cţionat localurile : Col. Latin cu 
J40 locuri, Sărărie cu 20 locuri, Hu mpel 120 locuri. 

Masa s'a servit la sufrageriile localurilor Col. Latin 
şi Humpel. 

ln Cămin au fost prim i ţi s tu fr nţi gratuiţi 20, iar 
r·estul plătind câte 90- 310 lei lunar, încasându-se în me
die ,.zilnic câte 5 lei de student. 

CANTINA 
Director R. Sutu. , 

1) ln cursul anului ş colar 1924 - 1925 au luat masa 
ta cantina din Păcurari. un număr de 712 studenţi ş1 
studente. 
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2) Din aceştia aproape 100 au fost gratuiţi. neachitând nimic pentru masă. 
3) Cota de hrană zilnică, plătită de studenţi a fost În majoritate de 5 lei pe zi. 
Din cauza lipsei de mijloace a studenţilor, cari trebuiau să-şi plătească gazda, încălzitul, iluminatul etc., şi din cauza sărăciei din Basarabia, unde seceta a înfometat această parte din ţară,-studenţii în majoritate la can. 

tină fiind basarcbeni,-nu s'au putut încasa nici cei 5 lei pe zi. în mod regulat. 
Cu 5 lei pe zi, la 700 studenţi ar fi trebuit cantină 

să încaseze peste 100.000 lei lunar. Ori, suma în.casărilor din Noembrie până în luna Iunie este : Noembrie 1924-58,935, Decembrie 1924-33.000, Ianuarie 1925-
02.930, februarie a. c.-57.884, Martie a. c.-39.000, 
Aprilie a. c.-47.000, Mai a. c.-33 .000, Iunie a. c. -
68.740 lei. 

4) Din cei 712 studente şi studenţi, cari au luat masa, se repartizază după facultăţi, precum urmează : 
280 de la facultatea de stiinti 
200 r .., 'drept 
157 ,, :- r litere 
75 „ medicină 

5) La căminul Păcurari au fost adăpostite un uu
măr de 65 studente si anume: 22 studente în Păcurari, 40 studente la Bonciu · si 3 studente în Albinet. 

Toate aceste studente ( cari intră în n~mărul celor 712 de la Cantină) au luat • .iasă gratuită, precum şi întretinerea lor cu totu! gratuită, fără nici un fond special. . ' 
Căminul Studentilor 

' Directoară: d-na A. Cosmovici. 
ln cursul anului scolar 1924-25 căminul «Regina 

Maria » a avut 206 studente. Repartiţia pe facultăţi este 
următoarea : 

Şt. naturale 36 Drept 7 St. fizico-chimioe 26 Litere 77 Repartiţia la Matematici 3 Ştiinţi 7 facult. de stiinti 

l Agronomie 2 • • 
Medidnă 49 pe secţii Technologic 2 

Total 206 · Geografie 9 





ANEXĂ 





f\dresa ~ectoratului No. 415 
din 27 Ianuarie 1924 , către Ministerul de Instrucţie 

Domnule M inistra, 

Ocupaţiunile de ordin putin plăcut pentr u mine, a men
ţine1·ei ordinii la Universitatea din Iaşi, m 'au împedicat să 
asist la conferinţa Rectorilor, carP. a avut loc la Bucureşti, 
în ziua de 9 Ian uarie 1924. In această zi s'a făcut reparti
ţia viitorului împrumut cu.lturat, consacrat tnvăţămîntului 
nostru superior. llie din cauza absenţei mele, fie din alte 
ca uze, 'au atribuit Universitătii Ieşene numai cinci puncte 
pe ctnd Bucureştiului s·au at;ibuit 21 puncte (Unive rsitat; 
şi Politeolmică). Reţin numai aceste cilrc extreme. 

Cu toate aceste Unive rsitatea din Iaşi merită o mai 
mare solicitudine. Dacă tn, vechiul re.gat, laşul, prin pozi
ţia-i excentrică tlln,qă f runtaria rusă) prin micul numă1 de 
studenţi, putea ,c:ă fie mai orop it, cazul se schimbă în cir
cumstan(ele e.ctunle. laşul redevenind capitala intelectuală 
a Moldovei, întregite, are un rol cultural naţio,1al mult mai 
inipo rtant. Moldovenii de sub dominaţia austriacă, ~Moldo
venii de sub dominaţia rusă vin din nouă la Iaşi să se lu
mineze la foaarel e ştiinţii. Iaşului ti cade gr eaua sarcină să 
serveascli plămădeala siifleielo , înstrăinate fie prin puter
nica oultu1·ă ,qermană 12 unora, fie prin atră,qătorul fa , mec 
slav al altora . Vechiul focar cultural care a fost laşul, a
cum tulbrirat p1·in ambiţia fără margini şi lipsa de patrio
tism a unui profe or oa1·e îşi con/ undă cated1·a ou tribuna 
politiod , trebUP, ă-şi iee din. nou rolul capital oa, e 1- a ju cat 
in cultura poporului 1oman în general, a Moldovei înt regite 
in special. 

Pentru aceste motive de înalt ordin cultural si national, 
Senatul Universitar leşan , pdn glasul Rectorului · protestează 
contra minimei atribuţiuni din viitorul împrumut cultural . 

Atribuţiunea este minimă, Domnule Ministru, pentru că 
dela Unire până azi , laşul a fost năpăstuit. Pentru a limita 
desbaterile vă dau aci alăturat, graficul care arată ce c!zeltu
eşte statul cu cele 3 Universităţi: Bucureşti, Iaşi şi Cluj. 
. Elocvenţa acestor grafice mă dispensează de comenţarii. 

Cu toate că numărul sludentilor din /asi vine imediat 
după Bucuresti Sl înainte de Cluj: puteţi vedea, Domn iile Mi
nis tru , di/ ere'nţa' considerabilă ce există atît în ceia ce priveşte 
materialul cit si personalul universitar. 

Nu că f acenz responsabil Ministerul că ar da prea mult 
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Bucureştiului sau Uujului . Din contra ni felicităm că se dau 
sumi mai considerabile acestor Universităţi. Nu. vrem o niv€lare 
tn ;os, din contra vrem şi tindem la o nivelare in sus. Singura 
noastră pretentie este să se dea si !asului. 

ln scurta expunere pe care o 'voi face, voi începe cu 

BibHotecile. 
Nu există în laşi decit o singură bibliotecă care serveşte 

.şi studenţilor şi particularilor. Această bibliotecă nu are local 
p,vopriu. ci e adăpostită în localul Universităţii. Nu are catalog 
şi a fost ani de zile astfel administrată, că mai toate lucrările 

in mai multe volume sunt descomplectate. 
E lipsită complect de spaţiu şi de loc încât nu poate 

primi o serie de vre-o 200.000 de dublete pe care Academia 
Română i li pu,ze la dispoziţie. Mare parte din cărţi se găsesc 
într'o rezerva, in subsolul Universităţii, ir., care umezeala dis
truge ce mai rămîne dela şoareci. 

/n afară de această biblioteca nu mai e nimic. 
Facultatea de Drept nu are bibliotecă, cum n'au. nici cea 

de Ştiinţi, nici cea de Litere. Facultatea de Medicină avea o 
mică bibliotecă compusă in mare parte din cărţi vechi, donaţi
uni, a diferiţilor profesori. ln urma incendiului .Facultăţii de 
Medicină, bună parte din ele au ars, s 'au irosit. Astăzi res
turile acestei biblioteci sunt adăpostite la al doilea etaj al noei 
clădiri a .Facultăţii de Medicină , unde ocupă o odae care a
parţine laboratorului de higienă. Astă vară a căzut tavanu.[ 
(umplutura făcută din cărămizi si moloz, fiind intre traversele 
de fer). Din fericire biblioteca 'nefiind frecventată de nimeni , 

nu avem să deplîngem accidente de persoane. Mesele şi dula-
purile au su/ erit lnsă foarte mult. , 

Aceasta fiind situaţia bibliotecilor. cred Domnule Ministru , 
că şi D-voastră sunteţi convins de absolufo necesitate de a re
media cît mai grabnic asemenea stări de lucruri. Lipsa com
plectă de bibliotecă explică pe de o parte incultura profundă a 
tinerimii actuale . 

Să examinăm situaţia facultăţilor, pe care o voi expune 
pe scurt . 

Facultatea de Drept nu are local. Două sau trei mici 
săli de cursuri , în care nu încap nici a zecea parte a număru.
lui studenţilor şi o mică sală pentru Decanat: iată toată Fa
cultatea de drept. Nu are şi nu ţine nici un fel de Seminar. 

Aceiaşi e situaţia la Facultatea de Litere. Ea n,are de 
cit trei săli de cursuri în cari profesorii se succed unul după 
altul. Puţin dacă trece ora de curs, profesorii şi cu elevii anu
lui respectiv aşteaptă la uşă, ca predecesorul Lui să iasă împre
ună Cil ceilalţi elevi. Sursă de numeroosc conflicte. 

Facultatea de Litere mai are Ungă Universitate un mic 
Seminar , extrem de insufic 'ent, oare are o mică bibliotecă. Lu-
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aările de semina1·, care se fac cu. multă sîrgu.inţă la această 

facultate, sufăr foarte mult din lipsă de spaţiu.. 

facultatea de Ştiinţi stă ceva mai bine, cel puţin u
nele labo1·atoare, cele cari au fost instalate la început. Cat'e

drele ma,: noi create (cum de exemplu catedra de Zoolo,qie 

a prof. Borcea) au o lipsă de local impresionantă. Trebue 

sa mai adăugăm că la laşi alături şi con/ undtndu-se cu 

.Facultatea de Ştiinţi, există un institut electrotechnic şi un. 

institut agronomic cari deşi'. au foarte multi elevi, nu po
sedă aproape nimic ca material de laborato1·. Aceste trei 

tmp,eună fi,qurează la buget sub denumirea de "Facultate 

de 8tiinţi~ denumire care ascunde o triplă atribuţie. Sumele 

alocate pentru acest triplu scop, dau un total cari ar fi su

ficient pentru una din cele trei. Toti profesorii ce, sumi în

semnate pentru complectarea bibliotecilor respectiv e (ale la

boratoarelor) în special ceia ce priveşte periodicele, pe cari 
au fost siliţi să li tntre1·upă abonamentul, din cauza schim

bului. Gtnd voi mal adău,qa că nu avem 11 grădină botanică"', 

-că subvenfiile laboratoarelor, care au fost bine înzestrate la 

tnceput (chimie onorganică şi or,qanică), astăzi sunt absolut 

insuficiente fată de scumpetea materialelor (t oate adusP, din 

..străinătate), 1 eiesă ca 1/aoultatea de Ştiinţi care a fost mai 

favorizată tnainte, se îndrumeazci spre mediocritatea speci

fică a Iaşului. 
La Facultatea de Medicină situaţia este poate şi mai 

tristă. La Facultatea această din Iaşi învăţământul clinic a

proape nu exi tă. Există o catedră de "face ri"' (obstetrică şi 

acuşamente) dar fără serviciu. Serviciul depinde de Epitropia 
"'(. Spiridon şi pînă cfnd Epit , opia va bine voi să predea 

erviciul Facultăţii de ,nedicină, o să mai treacă timp. Există 

o .clinicd medicală" cu 40-50 patu1i efectiv. Atîta tot, Su

tele de tudenţi de la m,edicind, nu pot tnvăfa decît pe acest 

număr de bolnavi. ln ceia ce priveşte "clinicile chirurgicale" 

stăm mai bine căci avem două, dar şi aci numărul de pa

J.uri este redus. 
Ca tnvă{ămtnt de laborator, sunt cîte-va laboratorii 

-ca1·i de fapt nu există, Aşa: mi există deoît cu titlul, la

boratorul de "Patologie ,qenerală". Laboratorul de .Anatomie 

patologic ei"' nii există decît sub i'cwmă de două încăperi şi 
numai de laborato1· nu pottte fi vorba. Profesorului de Ana

tomie patolo,qioă iar incumba afribuţia de a face toate au

topsiile din spitalul Sf. Spiridon, oare este alăturea. Cu mo

dul acesta s'ar put ea face un tnvăţămînt practic qe Anato

mie patolo,qică foarte folosito, studenţilor; da1· cum Epitro

pia Sf. Spiridon n'a conceput nici odată un asemenea pro
seotorat dupa cum n'a conceput nici un laborator de ana

lize baotel'iologice, pentru acest Ul'l,ÎC şi mare spital. acest 
sereiciii de prosectorat nu e„1;i tă fi Anaf.omie patologică nu 
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se învaţă nzci macar pe atlase. (Atlasele de anatomi~ sunt 
azi roarte scumpe şi în afa1·ă de mUioacele Iaşului). 

Laboratoarele de .fiziologie, de higienă şi de bacteriolo 
_qie" încep să fie mai bine înzestrate, aceste două din urmă 
graţie pretiosului concurs dat de Direotia Serviciului sani
tar. 1 ot graţie acestei Direcţiuni, funcţionează spitalul de 
boli contagioase din Iaşi, care poate figura ca model şi care 
uşor s'ar putea transforma tntr'o clinică de boli contagioa se, 
constituind astfel o preţioasă achiziţie pentru Facultate. Da1· 
aceste două laboratoare din urmă (bactereolo ,qie şi higienă) 
nu au grajd de animale. Există un tnoeput, ce se oonstrueşte 
de patru ani, dar îi mai trebue Jn că alţi ctţiva ani pfnă la 
terminare. (Nu · ştiu de ce serviciul de arhitectură din Minis
terul lnstriwtiunii, nu vrea să. l isprăvească ; incontestabil 
un model pentru colectarea apelor din străzile vecine). 

Aceasta este exact situaGiunea Universitătii ieşene. 
Fac apel la spiritul de dreptate al Dv. Domnule Mini ,;. 

tru, şi vă întreb dacă cele cinci puncte acordate nu vi se pa, 
insufi ciente. 

Aşi Zndrăzni să vă fac a propunere: 
Nu credeţi că ar fi mai bine ca o comisiune compusa 

din oameni imparţiali, doritori de bine , cum ar fi D-nii P10-
fesor Pang,ati din ]Jucureştt, Prof. Racovi (ă din Cluj şi un 
Prof. ieşan, să constate de visu lipsurile şi să facă o 
listă, în primul rlnd de instalatiunele şi construcţiunele ime
diat necesare Universităţii şi apoi o a doua listă de insta
laţiunile şi const, ucţiunele de creat în fiecare an, pe o p e
rioadă de cinci ani--sistem care ar îndepărta fluctuaţiunele da
torite schimbărilor de regim politic şi escrescenţile para itare , 
au ano ·,·male (e.t:emplul de la Iaşi: Facultatea de Litere nu 

are local propriu şi nici seminarii, dar cutare catedră de la 
acea facultate are localul ei, Zn care dependinţele servesc de 
muzeu, pe cînd partea principală serveşte de domiciliu pro
feso,ului titular, ceiace constitue o deplorabilă excepţie). 

Cu modul acesta s'ar stabili nevoile fiecărei Univer si
tăţi în mod precis, aş zice chia1· ştiinţific. Ar fi primul pa s 
făcut pentru remediarea tnvăţămîntului nostru superior, după 
o analizare concretă a nevoilor primordiale. 

V'a1· reveni D-voastră, Domnule Ministru, care faceţi 
pa,te din corpul universitar, me1·itul incontestabil de a fi Jă· 
cut măcar a.cel inventar al învăţăm1ntului nostru superior, a 
cărui importantă naţională o simţiţi tot aşa de bine ca si noi. 

Primiţi, vă ro.q, Domnule 1.hinistru, asigurarea deosebi· 
tei mele cons1der1:1.tiuni. 

RECTOR 
(ss) Al. Slătineanu 
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