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L( SCÂRLATESCt.J�
"-.._ DIRECTOR ' / 

i\LBUMUL 

CORPULUI __ 

-A V O C AT I LOR
DIN RQMANIA 

-�·-

\ 1911 � 

BUCUR_EŞTI 

TIPOGR_AFIA UNIR_EA" CALEA MOŞILQR_ No- 132 
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!\Lr.L:m:L CORPULUI AVOCA'fILOR DIN l{OMÂMA 

D. MIHAIL ANTONESCU
DECANUL COR.PULUi DE ADVOCAŢI DIN DISTRICTUL ILFOV 

Născut la 17 Iulie 1855 în comuna Gura Aninoasei districtul Buzău. 
S' a în�cris c1 advocat în baroul de Buzău Ia 8 Februarie 1878 cu titlul de 

licentiat în drept de la facultatea din Bucureşti. 
La 15 Martie 1878 a intrat în magistratură, ca substitut la Tribunalul Brăila 

şi a functionat în continuu ca magistrat, ocupând locurile de, substitut şi procuror la 
Tribunalul Putna, procuror la Tribunalul Vlaşca, judecător la Tribunalul R.-Sărat, ju 
decător de instructiune la Tribunalul Buzău şi preşedinte la R.-Sărat până la 9 Sep
tembrie 1882. 

ln acest an a plecat la Paris ca să'şi perfectioneze studiile .. 
lntorcându-se doctor în drept de la facultatea din Paris, la 9 ;\Joembrie 1885 

s'a înscris ca ad· r--=--:--"""'lii;;a;a;;a��� ��� La 1905 iar a 
vocat în baroul fost ales decan 
din Bucureşti şi a ş i  a functionat 
exercitat profesi-

��:c=---

până la 1907. 
unea de advocat ,..,,.� 

ln Octombrie 
până Ia 21 De- 1909 a fost pentru 
cembrie 18  8 8, a treia oară ales 
când a fost numit decan al Corpului 
C o  n s i I i e  r I a de advocati-
Curlea de apel In timpul deca· 
din Bucufe_�ti. �----�� natului său, s'a 

La 18 Martie înfiintat asistenţa 
1889, fiind înain-

.......,....., 
judiciară, confe· 

tat Consilier la �--�� rintele stagiarilor 
Curtea de Casa- şi s' a format bi· 
!ie, a demisionat ...,_.,_. blioteca advocati· 
din magistratură lor. 
şi a reluat pro- A fost confe-
fesiunea de ad- rentiar de dreptul 
vocat. agricol şi foresti· 

De la 1889 ex- er la Şcoala ,de 
ercitează în con- agricultură de la 
tinuu această pro- Herăstrău, de la 
fesiune. ,M l Decembrie 1887 

La 1903 a fost şi până la 1 Oe· 
ales decan al ad- tombrie 1901. 

t vocaţilor din Bu- A fost advo-
cureşti. cat al statului de 
la 2 Aprilie 1889 până la 22 Ianuarie 1905 când, şi-a dat demisiunea pentru a-şi pro· 
pune candidatura la col. I de deputaţi din districtul Ilfov. 

Fiin.:! ales deputat la alegerile generale din 1905, a luat parte la 2lcătuirea 
şi la discutiunea legei asupra contenciosului, a propus din iniţiativă parlamentară şi a 
sustinut ca raportor proectul de .lege asupra Corpului de advocaţi, care după lungi 
desbateri a trecut prin Corpurile Legiuitoare şi a devenit actuala lege din 1907. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATJLOR DIN ROMÂNIA 

THEODR ROSETTI 

Originar diu Moldova. 
Bătrânul fruntaş al parti:lului Conservator, se trage din o veche familie boerească 

din Moldova şi a fost cumnatul lui Vodă-Cuza. 
Ca mai toti tineri din vremea aceea, şi-a făcut studiile universitare la Paris, unde 

a ohţinut titlul de doctor în drept. 
Intorcându-se în tară intră în magistratură. 
Inzestrat cu o inteligenţă superioară şi cu o cultură aleasă, d-sa a fost o fală a 

magistraturei în care a ocupat cea mai înaltă treaptă, fiind multă vreme Preşedinte la !nalta 
Curte de Casaţie şi J usti tie. 

Om bun şi mare patriot, a fost în mai multe rânduri chemat să se ocupe de des
tinele ţărei sale. 

In anul 1875 luna Ia
nuarie 7 a fost numit 
mmistru al Lucrărilor 
Publice, în ministerul 
prezidat de Lascar Ca

targiu. 
Apoi dela 23 Mari.ie 

1888 până la 24 Martie 
1889, a fost preşedinto 
al consiliului de miniştri 
şi ministru de interne. 

La 5 ijoembrie 1889, 
formându-se ministerul 
de sub prezidenţia d-lui 
General Manu, îl vedem 
pe tl-nul Theodor Ro
setti, luând portofoliul 
justiţiei şi interimatul 
ministerului ele Culle. 

In calilat.e de minis
tru de justiţie, a reali
zat marea reformă a ina
movibili(ăţei magistra
turei, de care e legat 
numele său. 

Orator de talent, dis
tinsul fruntaş conserva
tor, şi-a spus în totdea
una cuvântul în paria
răsturnarea lui Ion Brătianu, agitaţie 
eul de dârj, contra guvernului. în cftt 
ordinea zilei. 

mont îo toate chestiu
nile mari. 

A fost pe vremuri Gu
vernator al Bancii Na
ţionale, Director al Bău
cei Agricole şi acum în 
urmă preşedinte .al con
siliului superior agricol, 
din care demnitate a 
demisionat de curând. 

A făcut parte din mai 
multe legislaţiuni. 

E::;te un fruntaş întrA 
fruntaşii ţărei, făcând 
p:nto din vechea gene
raţiun e, care a luat par· 
te la toate luptelP, pen
tru organizarea noastră 
ca stat. 

D-nul 'l'heodor Rosetti 
la 23 :Martie 1888, a 
format un mioi::;ter pur 
junimist, constituit în 
urma relragerei de la 
g_uvern a 
t1anu. 

lui Ion Bră-

Inainte de e so for
ma acest guvern, afost 
mare agitaţie, pentru 

provocată de opoziţia-unită şi atât de mult era publi
atenţiunea tuturor ora absorbită de evenimentele dela 

Pe când guvernul lui Ion Brătianu se sbătea în această situaţiune, isbucnesc, mai 
întâiu în judeţul Ilfov, în jurul Capitalei şi apoi în districtele limitrofe, răscoale ţărăneşti, 
care iau un caracter foarte primejdios. 

Spre a se evita şi alte complicaţiuni, guvernul şi-a depus demisia la 20 Martie. 
După luarea avizului prezidenţilor Corpurilor Legiuitoare, M. S. Regele, însărci

nează pe Dimitrie Gr. Ghica, preşedintele Senatului de a forma un nou minister. 
Incercarea nu reuşeşte şi atunci e chemat D-nul 'l'h. Rosetti, de a formaguvornul, 

formând un minister pur junimist, care în diferitele lui formaţiuni a durat până la 1895. 
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în anul 

ALBUMUL CORPULUI A VOCAT[LOR DIN ROMÂNIA 

D. IOAN LAHOVARY

MINISTRU DE DOMENII ŞI AGRICULTURĂ 

S'a născut în anul 1845. 
Studiile juridice şi le-a făcut la Paris : 
lntorcându-se în patrie, se înscrie În Baroul Capitalei, spre a profesa avocatura. 
Intrând în luptele politice, s'a înscris în partidul conservator. 
In anul 1871 intră pentru prima oară în Parlament. ca deputat Conservator. 
La 1892 este numit Ministru plenipotentiar la Pa, is, demnitate În care rămâne până 

1895. 

La 11 Aprilie 1899, formân·du-se un guvern conservator, sub prezidentia Domnului 
Oh. Cantacuzino, se Încredintează Domnului Ioan Lahovary, Ministerul de Externe. 

Ocupă această înaltă demnitate, până la 7 Iulie 1900, când s'a format guvernul con
servator, de sub prezidenţia D-lui Petre Carp. 

In ultimul cabinet conservator, de asemenea sub prezidentia D-lui Oh. Or. Cantacu
zino, a fost Ministru de Dom.enii şi sub D-sa se organi�ează marea Expoziţie jubiliară. 

D-l Ioan Lahovary este urmaşul unei mari familii, frate al lui Alexandru Lahovary şi
al generalului Iacob Lahovary. 

Este o fală a Baroului, fiind un jurisconsult distins, care posedă în acelaş timp o 
vastă cultură literară. 

E un fruntaş al ţărei, un vechiu şi apr .ciat parlamentar care face mândria ţărei Întregi, 
fiind în deobşte cunoscută cinstea convingerilor sale, 
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/\LIJU�LUL rQRPUI.UI ,\ VOCATILOR DTN IWMÂNT/\ 

D. TACHE IONESCU

Nă<;cul la 13 Oct{)mbrifl 1858 in Ploeşti. 
După termi 11 arpa f'tudiilor ,ocundare la liceul Sf. Sa,·a clin Bucureşti, pleacă laPa-

ns, unde obţine în anul 1881, titlul de doctor în drept. 
Intors în ţa!·ă, se înscrie în baroul Capitalei. 
A debutat în politică, în rândurile partidului n!l.ţional-liberal, făcând parte din 

gruparea dela „Românul". 
După revizuirea constitutiei şi a legei electorale, în anul 1884, d. Take Ionescu, 

e unul din acei tineri aleşi în Cameră, făcând parte ca deputat în Cameră în toate legisla� 
ţiunile până la 1895. 

S'a relevat îndată ca un orator de talent şi timp de mai bine de doi ani, a figu
rat printre cei mai călduroşi şi convinşi susţinători ai guvernului Ion C. Brătianu. 

In anul 1885 s'a :leşpărţit de Ion Brătianu, cu ocazia dizidentei. 
Trecut apoi în dizi-

1 
__ ,,,,,,,,,......,--.-,,,==��'iffi�ii

nind partidul conserva-
denţa liberală, ia parte tor la guvern, sub pre-
la întreaga campanie a zidenţia d-lui Gh. Can-
opoziţiei unite, care a tacuzino, d-l Tache Io-
precedat retragerea re- nes.cu ia din nou d.epar-
gimului liberal şi este tamentul Cultelor şi In-
unul din cei mai ener- structiuni publice. 
gici oratori ai opoziţiei La 9 Ianuarie 1900, 
di.n Cameră şi întruniri. făcându-se remaniere, 

In anul 1891 a intrat J-1 'fache Ionescu, ia
definitiv în partidul con- _, .. ....:,•.·• departamentul Finanţti-
rnrvator. lor, de unde se retrage 

La 27 Noemb1·ie 1891 la 7 Iulie 1900, când s'a 
formându-se un guvern declarat fuziunea tulu-
conservator sub prezi- ror elementelor couser-
denţia lui Lascar Ca- valoare şi când s'a for-
largiu, d. Tache Ionescu mat un alt guvern con-
e numit Ministru de servalor, sub preziden-
Culte şi Instrucţiune pu tia d-lui Petre Carp. 
blică şi stă în această D. Tache Ionescu, a
demnitate până la 4 Oe- fost ales deputat pentru 
tombrie 1895 când a ve- prima oară în 1884 şi 
nit la guvern d-i Dimi- reales de atun0i necon-
trie Sturdza. tenit până astăzi în toale 

La 1889 a dirijat zia- legislaturile. In alege-
rul „La liberte Rouma- rile generale din Februa 
ine·' şi apoi a redactat rie 1911, e ales în opo-
ziarul « Timpul». zi ţie deputat al Coleg. 

La 11 Aprilie !899 ve- I de Roman, obţinând 
105 voturi din 184 votanţi, fiind şi 11 anulate. 

La 1905 venind din nou la guvern, d-sa a luat iarăşi portofoliul finanţelor. 
D. Tache Ionesc.u s'a distins şi ca deputat şi ca ministru de Culte şi Finante, fă

când reforme de mare însemnătate, de care stă strâns legate numele său. 
Ca deputat, s'a distins foarte mult, prin criticele aduse diforitelor proecte de lege 

prezentate în dezbateri şi când mai toate observaţiunile făcute de d-sa, erau primite chiar 
de adversarii săi politici. 

In Martie 1907, la retragerea partidului conservator dela guvern, făcându-se fuziu
nea tuturor elementelor conservatoare, sub şefia d-lui Petre P. Carp, d-l Tac-he Ionescu, 
primeşte fu;iunea fiind un membru man:ant al partidului conservator fuzionat. 

In Ianuarie 1908, în�ă în urma unor neînţelegeri d-l Tache Ionescu se retrage din 
partidul conservator, cu un mare număr de membri şi în Februarie acelaş an, constitue un 
nou partid, sub denumtr-ea de partidul conservator-democrat, al cărui şef e proclamat d-sa. 

D. Tache Iona-seu este una din ilustratiuuile neamului, face cinste baroului de Il
fov r;.i fa}>\ ţărPi întrc:?:i. Il puterr_ arăta ca cd mai mare orator al ţărni. 

lntelig1inţă <le elită, cultură vastă şi variată, talent oratoric strălucit, fruntaş între 
fruntaşi ţărei şi o distinsă per.:onalitate politică, iată ce este domnul Tache Ionescu. Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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A LBU�IUL CORl'ULl'i AVOCATILOR DfN R<l�IÂNIA 

O. AEXANDRU MARGHILOMAN

MfNISTRU DE INTERNE 

D. Al. Marghiloman, s'a năsrut în Buzău la 27 Ianuarie 1854.
1 Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava din Bucureşti. Luîndu-şi bacalaureatul,

se duce la Paris, unde îşi face studiile universitare. 
Se· întoarce în tară Doctor in drept şi fn Ştin ţele politice. La 8 Ianuarie I 879 intră 

in magistratură, fiind numit Procuror pe lângă Tribunalul Ilfov. La 1883, părăseşte această carieră 
şi se înscrie în Baroul Avocaţilor din Capitală. 

La Iunie r 884 este numit ca Avocat al Statului, retrăgându-se după câteva luni, de 
oare-ce îşi pusese candidatura în alegerile pentru Cameră. 

La 23 Septembre 1884, fiind dizolvate Corpurile Legiuitoare Constituante, se proce
dează la alegeri generale, după noua lege electorală şi care au avut loc în cursul lunei Noembre 
acelaş ,c1.n, când dbmnul Alexandru :Marghiloman, ia parte la lupta electorală şi reuşeşte a fi ales 
pentru prima oară ca Deputat, la Colegiul I de Cameră din Buzău. 

Dela 1884, necontenit ii 
vedem că reprezintă în Ca-
meră, când Buzăul, când 
Ialomiţa. 
·Cariera politică şi-o începe

sub steagul partidului de
�ub şefia D-lui P. P. Carp,
al cărui partizan neclintit a
rămas şi până astăzi.

In Martie 1888, constituin
du-se un minister pur juni
mist, sub prezidenţfa D-lui 
Th. Rosetti, D-lui Alexandru 
Marghiloman, i se incredin
ţează portofoliul J ustiţici. 

Dela această dată, con
trnuă a face parte din toate 
Cabinetele conservatoare 

până la 1895, afară de scur
tul Cabinet liberai-conser
vator Florescu-Catargi şi de 
cel din urmă guvern con
servator de sub prezidenţia 
D-lui George Cantacllzino,
care s'a retras la 13 Martie
1907.

La 1 2 Noembre I 888-29 
Martie 1889 ii vedem pe D. 
Alexandru Marghiloman, ca 
Ministru de Lucrări Publice. 
Dela 5 Noembre 1889-16 
Noembre 1890 ca Ministru 
de Lucrări Publice. Dela 16 
Noembre 1890-21 Februa
rie 189 1 ca .Ministru de Do
menii. Dela r8 Decembre 
1891 până, la 18 Decembre 
1895 ca Ministru de Justi
tie, - intrând dar în minis
terul conservator prezidat 
de Lascar Catargi, când s'a 
format marele minister con
servator-junimist şi care a 
durat până la 4 Octombre 
1 895. 

La 1899, ii vedem pe D. 
Alexandru Marghiloman, îm
preună cu domnii P P. Carp, 
Maiorescu şi alţii, ducând o 
campanie înverşunată, prin 
intruniri publice ţinute în 
sala Dacia sub prezidenţia 

D-lui Th. Rosetti, în chestia naţională, contra guvernului liberal al D-lui Dimitrie Sturdza.
Dar, D-l Alexandru Marghil0man, alături de lupta extraparlamentară în chestia natio

nală a Românilor din Transilvania, d L1ce lupta şi în Parlament şi la 17 Martie, citeşte dedaraţ:a 
{ de obstrucţionism, declarat pentru prima oară în viaţa noastră parlamentară. 

La 11 Aprilie 1899, vine la guvern partidu 1 Conservator sub prczid-enţia D-lui G. Gr. 
Cantacuzino. Iar la 7 Iulie 1900, în urma h:ziunei conservatoare-junimistă, sub prczidedţia D-lui 
P. P. Carp, d-l Alexandru Marghiloman, ia departamentul Afacerilor' streine. Şi în această cali
tate, funcţionează până la 13 Februarie 1901, în ziua când. d-l P. P. Carp, prezidentul Consiliului, 
înaintează M. S. Regelui demisiunea Cabinetului. 

Dela I 3 Feeruarie 1901 d-nul Alexandru :Marghiloman, stă în opoziţie, sub steagul 
partidului de sub şefia d-lui P. P. Carp, până la 29 Dec. 1910. când, fiind chemat la guvern, 
partidu� Conservator fuzionat la 1907, având ca şef pe d-l P. P. Carp, d-nul Alexandru Marghi
loman, este numit ca Ministru de Interne. 

· Alegerile generale pentru Cameră şi Senat, .din Februarie 191 I, care au dat impună·
toare majorităţi parlamentare, partidului conservator, s'au efectuat fiind ca Ministru de Interne, 
d-oul Alexandru Marghiloman. D-sa este ales ca: Deputat al Colegiului I de Buzău şi Ilfov. In urma
optărei, rămâne ca deputat la Colegiul I de Ilfov. D-l Alexandru Marghiloman s'a distins şi ca
Ministru şi ca simplu deputat. Caracter ales. Cultură profundă şi talent oratoric distins. E un ârator de
mâna întâiu, fiu, elegant, expunând chestiunile foarte clar. In scurt, d-nul Alexandru Marghiloman,
este µn en1inent bărbat pol(t1c1 un orator qe frµntc �i µn qisţins pârl,ţn1enţ,ţr,

r 
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ALBUMUL CORPULUI J\ \'OCJ\'flLOR DIN ROUÂNIA 

D. ALEX. CONSTANTINESCU

Născut în Bucureşti, luna Septembrie 1859 
Terminând studiile secundare în ţară, pleacă la Paris pentru a'şi face stu-

diile Universitare. 
După excelentele examene depuse, d-nul Al. Constantinescu obţine titlul de 

doctor în drept. . . . . • . . Reîntorcându-se în ţară, s'a inscris în Baroul Cap1tale1, d1strngandu-se de timp unu
ca un avocat eminent. . . Intră apoi în politică, în anul 1882. înscriindu-se în rândurile partidului naţional !tberal. 

In acelas an (1882) fiind alegeri generale de comună, a fost ales membru 10 con
siliul comunal al Capitalei, şi ajutor de primar. 

E numit apoi ca avo- ----�------------.., In Martie 1901, reu-
cat al Statului şi în 1888 şeşte a fi ales ca de-
avocat al Creditului fuu putat al coleg. II de 
ciar rural, unde funcţi- Ilfov şi în acelaş timp, 
onează şi astăzi. numit membru în comi

siunea interimară a Ca-In tot t.im pul opozi- f · 
ţiei, de la 1888-1895, pilalei, în care a ·uncţ10-
d-nul AI.Constantindscu nat ca vice-preşedinte. 

ln alegerile munici-a fost printre fruntaşii ,-� pal,.; caro au urmat, a partidului, cari au dus � fost ales din nou con-lupta con�ra partidului /\ silier comunal. conservator. I , D. Alex. Constanli-In anul 1895, la reve- _...,,,,"J,,_.,., nescu e un distins par-nirea partidului liberal .-e.n--- lamenlar. la guvern, d-nul Al. Con Atât ca senator, cât stantinescu, reuşeşte a şi ca deputat, e recu-fi ales, ca senator col. noscut ca unul din băr-II de Putna, şi deci, ba ţii politici cu idei mo-iată pentru prima oară, derate. pe d nul Al. Constanti- .A fost raoortorul mai nescu, intrat în paria- multor legi· importante mentul ţărei. îu Senat, între care le-
In anul 1898, fiind a- gea exproprierilor, le-

legeri comunalo de co- gea pentru regimul ape-
mună, d-l Al. Coostan- lor, legea pentru orga-
tinescu e ales clin nou nizarea judecătoriilor de 
ca consilier comunal al pace, legea pentru cita-
Capitalei. rea celelor de roopeni 

Iar în Cameră a făcut parte din comisiunile bugetare şi financiare. A fost rapor
torul legai pentru încheerea convenţiei de extrădare cu Austro-Ungaria, iar acum în urmă 
raportbrul \eo-ei pentru organizarea poliţiei generale a Statului. 

D-Î Alex. Constantinescu este şi un publicist distins. A scris articole în diferite 
ziare şi a publicat numeroase articole juridice, cea mai mare parte în ziarul „Dreptul".

Om de caracter, inteligent şi cult, d-l Alex. Constantinescu, este unul din mem
brii marcanţi ai partidului liberal. 

In ultima guvernare liberală 1907-1910 după H'manierea făcută în guvernul d-lui 
Ionel Brătianu, şeful partidului naţional liberal, d. Alex. Constantinescu este numit ca mi
nistru al Dornenilor şi Comerţului, unde a lăsat frumoase urme prin legile prezentate şi re
formele bine. chibzui le ce a adus acelui minister.- I n special d. Alex. Constantinescu, a 
făcut ieftinirea peştelui, prin măsurile luate şi cu aceasta, peştele, alimentul esenţial de 
altă dată al românului, redevenise iarăşi prin ieftinătatea lui, mâncarea de predilecţie a u
milului lucrător şi plugar ţăran. 

D. Alex. Constantinscu a lăsat frumoase amintiri şi printre funcţionarii ministerulu·i,
prin purtarea părintească ce le-a arătat. - Pe buzele fie-cărui funcţionar dela Domenii, e 
numele el-lui Al. Constanţinescu şi speră să-l aibă din nou la revenirea partid. liber�l la �uvern. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. MATEIU CORBESCU

D. Matei Corbescu, eminentul avocat din Capitală, s'a născut în oraşul
Târgovişte, în anul 1840, luna August 30. 

Atât studiile secundare, cât şi cele universitare şi le-a făcut în tară. 
Urmând cursurile facultăţei juridice din Bucure::iti, obtine cu un strălucit 

succes, diploma de licenţiat în drept. 
Intră apoi în magistratură fiind numit procuror la Tribunalul Ilfov. 
Se retrage din magistraturEi, şi se înscrie în Baroul Capitalei. 
A tost şi avocat al Statului. 

In anul 1884, a fost ales pentru prima oară, deputat al coleg. I de Dâmbo
vita. Apoi a doua oară ca deputat al coleg. I de Vlaşca, în Noembrie 1885. 

In, Camera liberală (dela 1895-1896), d-l :M:atei Corbescu, a fost ales
membru în comitetul de delegaţi, pentru legea asupra reformei învătă.mântului, cu 
care ocazie a pronunţat în discuţia generală, un discurs remarcabil prin înălţimea 
ideilor. 

Este de altfel uo.ul din cei mai culţi şi eminenţi membrii ai baroului. 
A fost ales şi Senator, în două rânduri, la coleg. I de Vlaşca, 
Pentru meritele sale, d-nul Matei Corbescu, a fost decorat, fiind : Coman

dor al Coroanei, Mare ofiter al Stelei şi Cru;;ea trecerei Dunărei. 

' 

•. 

' 
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< TBllMUL CORl'l'LUI AVOC TILOR DIN RO\11/\NlA 
-------------

D- TO/Y\A STELIAN

Născut în Craiova la 3 Aprilie 1860. 
Lyceul l'a făcut în Craiova. 
Baccalaureat „cu disfincfiune" în sesiunea din Septembrie 1878. 
Licentiat în drept din Bucuresci. 

torat 
Licentiat şi doctor de la Facultatea de drept din Paris, cu tesa de doc

premiată. 

des 

Diplomat „cu disfincfiune" de la Şcoala liberă sciin1a politică din Paris. 
Premiat la concursul deschis în 1885 în Franta, de „Union des Banquiers 

Deparfemenfs" asupra legislatiunei falimentelor. 

1 
Inscris în tabloul Corpului advocaţilor din mov, la 14 Noembrie 18S5. 
ln urma concursului tinut în Bucureşti, a fost numit la 20 Noembre 1885, 

profesor de dreptul şi procedura comercială la Facultatea de drept din laşi. 
La I Februarie 1886 a fost numit membru la Tribunalul laşi, unde a func

tionat până la I Septembrie 1887, când a de:nisionat şi a început să profeseze a
vocatura. 

La I Aprilie 1897 a fost transferat la aceiaşi catedră la Facultatea de drept 
din Bucureşti. 

La 12 Martie 1907 a fost numit Ministru de justitie, în Cabinetul presidat 
de d. Dimitrie A. Sturza, şi a functionat până la 28 Decembre 19l0, când a demi
sionat cu întregul guvern, 
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ALBUMUL CORPULLII A VOCAŢiLOI< DIN ROMÂNIA 

D. C C. ARJON
Născut în anul 1857. pupii _facerea studiilor liceale in ţară, pleacă la Paris, pentru 

studii universitare,-unde a obilllut titlul de doctor în drept, fiind unul din cei mai emi
nenţi studen ti ai facu llăţei. 

După reîntoarcerea sa io patrie, d. C. C. Arion, se şi înscrie io b1noul Capitalei, 
pentru a profesa avacalura. 

Dela încoput s'a relevat ca un avocat <le Alilă. foarte conştiincios, şi repedA 
a devenit foarte căutat. atât din cauza vastelor sale cunoştiute juridice, câL şi pentru marele 
său talent. oratoric. 

D. C. C. Arion, s'a relevat oa orat.or de mâua întâi şi în conferinţele literare ce
a ţinut la vechiul Atheneu. 

Intrat în viaţa politică, a făcut parte la început drn partidul liberal, pe când gu
verna I. C. Brătianu. 

Pe la 1887, însă ş'a �----------------. oară ministru, d-1 C. C. 
retras din acest partid, Arion, a desfăşurat o 
înscriindu-se în partidul mare acliviLate la de-
conservator, aclua.lmen- parlamentul Cultelor, 
te sub şefia d-lui Petre intocmi11cl mulle proectA 
P. Carp. de legi folositoare, intre 

D-1 C. C. Arioo, a fo�t care şi acela pentru 
incoutinuu,când deputat crearea Casei Bisericei,
când senator, distingân- proect ce n'a avut timp 
du-se foarle mult. să-l puie d-sa în apli-

ln Parlament, discu- care, din cauza scurtu-
surile sale su11t ascul- lui timp oât a stat ca 
tale cu maro plăcPre şi )llioistru de Culte. 
urmilrile cu un viu şi In aJevăr că la J2 
legitim inlN1'$. Februarie 190J, numai 

Ln 7 Iulin 1900, l'ă- după câteva luni d� gu-
cându-se fuziunra fulu- vernare, d-l Petro Carp, 
ror elementelor conser- fiind în dezacord, cu 
vatoarr, sub şefia d-lui delegaţii Camerei reia-
Gheorghe Cautacuzino, tiv la votarea lrgilor fi-
fiind prezident de con- nanoiare, prezintă M. S. 
siliu d. Petre P. Carp, Regelui demisiunea sa 
s'a format un nou mi- şi a îotregul11i cabinet, 
nister, în oare î I vedem între care se afla şi d. 
pe d-l C. C. Arion, ou- C. C. Arion.
mit Ministru al Cullelor '------------=------'=-- Scurtul timp. cât a
şi Inslructiuni publice. condus importantul de-

Venit pentru prima parlament al cultelor, 
măsurile sale folositoare, a avut o înrâurire bi1113-făoăloare asupra invăţămâutului nostru. 

A fost leaderul partidului couservat.or, 'in Senat, 1n ultima guvernare liberală, lu
ând cuvântul la tva tu proeot.ele de legi mai importante, prezentato pe biurouril_e maturului Corp.

D. C. C. Arion, a avut admiraţia tuturor, pentru criticele temeiutcA ce a formulat
legilor agrare, legilor de reformă judecătoreascâ, le<>'ei sinodale t:lc. dovedind vastele sale 
cunoştinţi, atât în chestiunile economice şi biserice�ti cât şi în cele judiciare şi scolastice. 

Pentru profuodele sale cunoştinţe juridice, d. C. C. Arion a fo,-t rugat ::;ă primească 
a preda cursuri de doctorat, la univcr;;ilatea din Bnoureşti, ceea ce d-l C. C. Arion, a pri
mit cu plăcere şi cur,rnrile salo magi:-tr11le sunt urmărite cu mult interes, de marele număr 
de studenţi dela doctorat înscrişi, la i11ceputul infiintărei doctoratului la noi în tară. 

D. C.iC-� Arion,� dacă ca avocat e un fruntaş al baroului Capitalei, dacă ca om po
litic e un fruntaş între fruntaşii tărei, care far„ fala neamului, este însli şi un literat distins.

Conferioţde sale, ca : BogttUi şi sltrncii şi altele, sunt lucruri care denotă, pe
lfingă o va;:tă cullur�, un spirit de ob!"eTYaţio şi un lalonl do scriitor mare.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. HORIA C. A. ROSETTI

:\lăscut în Capitala f ranţei. 
Studiile juridice şi le-a făcut la Paris, unde a obţinut titlul de Doctor în 

drept, ş1 în ştiintele politice şi administrative. 
A fost magistrat, ocupând postul de Procuror al Tribunalului Ilfov. 
Avocat al Creditului Urban din Bucureşti. 
A luat parte în răsboiul pentru independenţă, ca voluntar. 
A fost ales deputat pentru prima oară, în alegerile generale din ,Noembrie 1895 

ş, apoi reales în Martie 1901. 
ln anul 1899, fiind Ches1or al Camerei, a fost rănit cn ocaziunea unei ma

nifestatiuni, aflându-se în exercitiul funcţiunei sale. 

Adunarea i-a votai în unanimitate mulţumiri pentru curagiul ce a arătat şi serviciile 
ce a adus în acele împrejurări, pentru apărarea demnită{ei Reprezentaţiunei naţionale. 

O-nul Horia Rosetti, s' a ilustrat şi ca Deputat şi în ori ce funcţiune a fost.
Aşa: ca Procuror în 1888 s'a ilustrat prin energia şi ineependenta ce a

arătat, dând în judecată pe mai mulţi funcţionari superiori ai poliţiei Capitalei, pentru 
torturarea unor arestati. 

O-nul Horia Rosetti, este al treilea fiu al marelui democrat C. A. Rosetti.
Posedă foarte multe decoraţiuni, române şi streine. Aşa:
Ordinul Steaua României. Coroana României şi Legiunea de onoare.

Precum şi alte decoraţiuni române şi ruseşti, cu ocaziunea răsboiului pentru
in.dependentă. 
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ALI!UMUL ,ORPUl.{.;T AVOCATILOR DIN ROM,Î.NIA 
-----

------------------------------

D. CONSTANTIN DISSESCU

S' a n�scut la 8 August 1854, în oraşul Slatina. 
Studiile şi le-a făcut la Bucureşti şi le-a terminat la Paris, unde şi-a luat 

doctoratul în drept. 
După reîntoarcerea sa în ţară, în anul 1878, intră ,n magistratură, fiind nu -

mit judecător la tribunalul Ilfov. 
ln anul 1883, este numit profesor de drept penal şi procedura civilă, la 

facultatea juridică din laşi. 
Iar în anul 1884 a fost transferat la Bucureşti, ca profesor de drept public 

român, în care demnitate se află şi astăzi. 
La 1 884, a intrat pentru prima oară în Parlamentul ţărei, ca Reprezentant 

al colegiului I de Cameră din Vâlcea. 

„ ln anul 1892, a fost numit avocat al Statului, ocupând această functiune 
până în anul 1895, când a demisionat. 

A fost Ministru de Justitie. Sub trecutul guvern conservator, a fost Ministru 
al Cultelor şi Instructiuni publice. 

Devotat chestiunei naţionale, atât a k.omânilor din Transilvania cât şi a 
Românilor Macedoneni, s' a remarcat ca un bun patriot, în conflictul cu Grecia. 

D. Const. C. Dissescu, este unul dintre cei mai de frunte jurisconsulti ai iărei.
Profesează avocatura în Capitală, făcând mândria baroului de I.Jfov şi a ţă

rei întregi. A ocupat şi înalta demnitate de Decan al baroului avocatilor din Ilfov. 
Actualmente este Decanul Facultătei juridice din Bucureşti. 
Este unul din fruntaşii neamului, făcând parte din partidul conservator

democrat, de sub şefia domnului ;&ache Ionescu. 
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ALBU�IUI. Cul<I (JLUI AVOC '1 !LOR llll\ KOMĂNIJ\ 

O. BARBU ŞTEF. DELAVRANCEA

Născut în anul 1858, luna Aprilie 5, în Bucureşti. A făcut parte din studii în 
ţară, după care apoi pleacă la Paris, unde s'a ocupat în special cu istoria şi literatura. 

Reîntorcându-se în ţară, intră în ziaristică, colaborând la ziarele «România 
liberă» şi «Epoca». 

ln 1888 s'a înscris ,n partidul naţional-liberal, colaborân-:!- la,, tloinfa Nafionafă". 
La 1892 a fost ales pentru prima oară în Cameră, la Ploeşti, în scaunul 

devenit vacant prin moartea marelui patriot Dumitru Brătianu. Apoi reales la 1895. 
A fost primar al Capitalei. 
O. Barbu Delavrancea e un publicist de mare valoare.

O-sa a scris: Su/fănt'ca, Parazifii, Intre vis şi uiafă, etc.
lmpreună cu d-nii C Miile şi Al. Vlăhută, a scos revista .săptămânală :

„Lupta Liferară". A mai scris : f!pus de soare, dramă istorică, Viforul şi acum în 
urmă Luceafărul. 

Toate acestea au fost jucate pe scena Teatrului National din Bucureşti, re
purtând un strălucit succes ! 

Confeientiar de mare valoare, va rămâne ca o ilustratiune a conferentia
rilor ateneişti. A ţinut un curs liber, foarte frequentat, de literatura populară, la fa
cultatea de litere din Bucureşti. 

Avocat de mare valoare, face fala baroului de Ilfov şi ţărei întregi. 
Actualmente ocupă înaltul post de Ministru al '�ucrărilor Publice. 
Mare patriot, şi-a spus tot-d'auna cuvântul, apărând cauza tuturor Românilor. 

, 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA'"fll.OR Î)lN ROMÂNÎA 

D. MIHAIL PHEREKYDE

Născut le 14 Noembrie 1842 în Bucureşti. A făcut studiile secundare în liceul Louis le Grand din Pari�. (1853-1865).- Licenţiat în litere dela Sorbona (1862). Doctor în drept dela Universitatea din Paris (1866). Intors în ţară, intră in magistratură, fiind numit procuror la 1867, dar în care µoi,t nu stă de cât 3 luni şi se retrage, înscriindu-se în Baroul Capitalei, relevându-se repede oa un jurisconsult şi avocat de frunte. A intrat apQi în politică, unde de asemenea temperamentul şi superioritatea sa intelectuală, l'a impus în primele rânduri. D. Mihail Pherekyde, a fost de mai multe ori Deputat.şi Ministru I' l ţărei. La Februarie 1901, e ales deputat şi Preşedinte al Camnei. Actualmente A Senator-liberal. ieşit din alegeri Io genende din Februarie 1911, la Colegiul II de Tecuci, reuşind cu 103 voturi. 
Ca decoraW: Mare ofiter al ordinului Steaua României. Mare cruce a ordinului Coroana României. Mare ofiţer ul 

Legiunei de onoare şi �fare cruce al mai multor ordine streine. 

ŞTEFAN PHEREKYDE (1804--1887) Doctor în drept din Pisa (1829), dupe care a urmat şi cursurile din Pa, îs ale profesorului Bug n et, de drept civil. Avocat 40 ani. Primul avocat titrat. Primul profesor de drept civil numit de Al. Ghika, făcând cursul asupra Codului Caragea. Membru la Casaţie; re-; tras prin suprimarea Secţiunei a 3-a la 1864. 

GRIGORE PHBREKYDE (1839-1870) Doctor în drept din Paris din anul 1866. Fost prezident la Brăila. ProcurorG<'n erai la 13ucurf'şti. Retrllgându - se din magistratură, a profesat avocatura. 
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AUiuMuL coRPui.u1 AvocAţ1LoR n1r-1 Ror.1XN1A 

D. EM. M. PORUMBARU

S'a născut la Bucureşti, în anul 1845. 
Studiile şi le-a făcut în străinătate. 
Reîntors în ţară, a ocupat diferite funcţiuni publice superioare, şef de divizie, în 

Ministerul de Externe. 
Retrăgându-se din funcţiuni, a publicat o carte intitulată: ,,Cinci-spre-zece Ani 

din viata unui tirnc{ionar onest". 

S'a înscris apoi în Baroul Capitalei, intrând şi în luptele politice, ca naţional-liberal. 
A fost ales pentru 

r------------------
A fost în mai multe 

prima oară în Ca- 1 ânduri ca Ministru 
meră în 1882 şi ne-

����!51 al ţărei. 
contenit a fost rea- In 1899 a fost ales 
Ies în toate legislaţi- Senator al colegiului 
unile până la 1888 şi II Mehedinţi, iar în 
apoi în opoziţie, îo 1901 Deputat al <'O-
alegerile generale din lediului III de Fălciu 
1892. A fo,:.t Membru în 

S'a retras din Ca
mera conservatoare, 
clin Aprilie 1895, îm
preună cu opoziţia 
de toate nuanţele, cu 
ocaziunea prezentărir 
proectului de lege a
supra legei minelor. 

Jn �oembrie 189i>, 
sub guvernul liberal, 
a fost reales deputat 
la colegiul I de Me
hedinţi. 

Consiliul do Admi
nistraţie al Căilor 1<'e. 
rate Române. 

Bste Membru în 
Consiliul de Aclcnini!"
lraţie al Societăţii de 
asigurare «Naţionala" 

De mai mulţi an: 
ocupă postul de avo
cat-jurisconsult al 

Creditului funciar Ur
ban. 

D. Em. M. Poenar•1
ai noştri şi un excelent orator, fiincl special în este unul din cei mui distinşi rarlameolari 

chestii financiare şi de economie politică. 
E un om politic înaintat, pă;,trând, în toate discursurile sale, eleganţa 4;:xpres1ilor 

şi buna cuviinţă, pftnă la meoajarP.a chiar a adversarilor. 
Domnul Em. Porumbaru eete un bun scriit0r şi un distins conferenţiar. 
A ţinut frumoase conferinţe la Ateneul Român, bine apreciate în toate cercurile. 
S'a distins şi ca Minislru şi ca Deputat, luând parte la toate discuţiunile, relevân-

du-se ca un orator de frunto. 
Inteligenţă aleasă, cuHură vastă şi variată, D-nul Porumbaru este un Membru de 

frunte în Baroul ele Ilfov, o personalitate marcantă în partidul liberal şi î:0. lumea noastră 
p·olitică. 

l Actualmente profesează avocatura în Capitală, făcând parte din fruntaşii Baro-
ului de Ilfov. 

Fiind unul din marii jurisconsulţi ai noştri, ţara se poate mândri că areîn sânul 
ei, un astfel de om. 
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, 

AtBUMUt CORPULUI AVOCAlltOR DJN ROMÂNIA 

D. SCARLAT FEREKYDE

S' a născut la Bucureşti, în anul 1 841 , luna Martie 3. 
Este Doctor în drept, al Universităţei din Paris. 
lntorcându-se în tară, intră în magistratură, find numit la 17 Februarie 1867 

Procuror 1a Tribunalul Ilfov. 
La 22 August 1867, este avansat Prezident al Tribunalului Brăila, apoi la 

Tribunalul Ilfov. 

La 25 Noembrie 1868, este numit Consilier la Curtea de Apel din Bucureşti. 
La 19 Decembrie 1877 Procuror General la Curfea de Casatie. 
La 14 Februarie 1879, Consilier la aceiaş Curte. 
La 27 Martie 1903, făcut Prezident la Secţia li a Curtei de Casaţie. 
La I Aprilie 1906, avansat ca Prim-prezident, la aceiaş Curte. 
Cu gradul de Prim-prezident, la lnalta Curte de Casatie şi justiţie, iese la 

pensie, profesând avocatura în Capitală. 
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ALBUMUL CORPULUi AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. PETRU SFETESCC

Născut în anul 1860, la 24 Mai, în comuna Greaca, judetul Ilfov. 
Studiile secundare şi le- a făcut în Bucure�ti la liceul Matei Basarab. 
Pleacă apoi la Paris sp_re a urma cursurile Facultăţei juridice din acel oraş. 
Jn anul 1885 se reîntoarce în ţară, cu Diploma de Licentiat în drept. 
Se înscrie în Baroul de Ilfov, în anul 1886. 
Intră apoi în magistratură ocupând posturile: 
Procuror la Trib. Ilfov. Judecător de Instrucţie: Prim-procuror la acelaş 

tribunal şi Preşedinte la TribunalulTeleorman. Retrăgându-se din magistratură. intră în 
politică, înscriindu-se în partidul conservator. A fost Prefect al judeţului Romanaţi. 

Apoi Prefect la Dolj. Prefect la Ilfov. Prefect la Buzău şi Prahova. 
In urmă e numit avocat al Statului clasa L 

A fost ales şi Senator al colegiului II de Ilfov. 
Pe urmă iar Prefect de Ilfov. 
Şi sub ultimul guvern conservator, a ocupat înaltul post de Secretar Ge

neral al Ministerului de Interne. 
La venirea partidului conservator la guvern în Decembrie 1910, d-nului 

Petru Sfete.scu i se încredinţează Prefectura de Tulcea,-ca unul care a dat do
vezi că e un bun administrator, judetul Tulcea, având nevoe de un om, ca dom
nul Petru Sfetescu. 

De sigur că domnul Petru Sfetescu, va lăsa urme frumoase de trecerea 
d-salepe la Prefectura de Tulcea şi va face. ca acest îndepărtatjudet, să prospere �i
să fie ridicat la o stare înfloritoare cât mai mare.

Guvernul cons€rvator, nu a greşit, prin alegerea ce a făcut în persoana 
domnului Petru Sfetescu. ca Prefect de Tulcea, şi deci d-sa va şti să-şi facă 
deplina d atorie, pentru care va merita dela Tulceni, cea mai mare recunoştinţă. 
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ALBUMUL rORPUT.Uf AV0CATII.OR DIN Hn�1Ă:--fA 

D. DIMITRIE S. NENiîESCU

Născut b anul 186 r. 
După ce-şi face studiile secundare în ţară, pleacă la Bruxelles, pentru studii 

universitare. 
Dând excelente examene, obţine titlul de Doctor în drept. 
Intorcându-se în ţară, s'a înscris în Baroul avocaţilor din Capitală. 
Intrat în via'ţa politică, s'a înscris în partidul conservator, ocupându-se în 

special cu chestiunile financiare. 
In anul 1898, este numit Secretar General la Ministerul de Interne, când a 

-întocmit proectul de lege pentra aplicarea constituţii în Dobrogea.

I.. 

Iar în 1900, îl vedem că o::upă postul de Director la Banca Naţională. 
La 1904, fiind Deputat, este ales vice-preşedinte al Camerei. 
D-nul Dimitr:e enitescu. a scris foarte mult.
Intre lucrările D-sale' cit�m :
I) O broşură asupra reprezentărei minorităţei, publicată la r 89 5.
2) Sarcinele proprietilţei rurale.
3) ,,Chestiunea Dunărei'', lucrare premiată de Academia Română.
4) Studii asupra cooperativelor.
D-nul Neniţescu, a muncit foarte mult, cucerind pas cu pas, toate gradele,

ridicandu-se până la înalta demni.rate de Ministru al Industriei şi Comerţului, pe care 
o ocupă actualmente.

E un avocat de frunte al Baroului de Ilfov, fiind şi Membru de valoare al 
Consiliului de Administraţie � 1 Băncilor populare, pentru care a muncit foarte mult, 
scăpând ţărănimea de marea camătă, ridicând cât mai mult prestigiul acestor bănci săteşti. 
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ALBU�lUL CORPUi.Ui AVnCATiCOR DIN ROMÂNIA 

D. GEORGE ANGELESCU

Născut în anul 1850, Noembrie 2, în Bucureşti. 
Cursurile liceale le- a urmat la Lazăr şi Sf. Sava din Bucureşti. 
Luîndu-şi bacalaureatul pleacă în streinătate, la Gand, pentru studiile uni

versitare. 
Obtine diploma de Doctor îa litere şi filosofie în 1871-1873. 

Licenţiat în drept de la Pari3, titlu obţinut în anul 1876. 
In anul 1876, s'a şi înscris în baroul Capitalei pentru a profesa avocatura. 
Intră apoi în magistratură, fiind Procuror şi Jude de Instrucţie la Ploeşti.. 
A fost Preşedinte al Comitetului Permanent (Ilfov) 1884-1888. 
A scris: "Delicte. şi quasi delicte". 
Ca decoraţii : Coroana României în gradul de Ofiţer. 
Actualmente profesează avocatura în Capitală, Bulevardul Domniţei 6,. 

fiind unul din avocaţii .de frunte, ai baroului de Ilfov. 
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ÂÎ.BOMUL COlU'L'LUI AVOC,\l'ILOR DIN ROMÂNIA 

D-l OR. BUICLIU

S'a născut la Ia�i în anul 1840. 
De origină şi religiune armean. 
Studiile clasice 1:li le-a făcut la Paris. 
Posedă diploma de licenţiat în drept. 
După luarea licentei, intră în magistratură, ocupând diferite posturi. 

Aşa a fost: 
In Mai 1869, numit procuror la Tribunalul Iaşi. 
In Iulie 1870, procuror general la aceia�i Curte. 
După 2 ani domisionând din acest post, a îmbrăţişat cariera de avocat. 
Dela 1888-1894 a făcut parte din Parlamentul ţărei. 
Intâi a fost Deputat. apoi Senator de Fălciu. 
In Camera dela 1888, a fost în8ărcinat de partidul junimist, cu apărarea 

lui I. C. Brătianu, pe care opoziţia unită, stăruia a'l pune sub judecată. 
In Februarie 1892, a fost numit Consilier la !nalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, un<le a functionat până în anul 1908, când atingând limita de vârsta, s'a 
retras în viata privată,- profesând din nou avocatura în Capitală. 

! .., 

" 
! 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢ'ILOR DfN ROMÂNIA 

D. I. PROCOPIE DUMITRESCU

J: ăscut în Bucureşti, suburbia Silivestru, Oltari, 6 în anul 1845, luna Iunie 9· 
A urmat studiile secundare, la liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului pleacă la Paris, unde obţine titlul de licenţiat 

în drept in anul 1872. 
lntorcându-se in ţa.ră, se înscrie în baroul Capitalei. 
Intră apoi în magistratură, fiind numit supleant, procuror,jude de instrucţie 

prim-procuror şi procuror la Curtea de apel din Bucureşti. 
Ret.răgându-se din magistratură, reîncepe profesiunea de avocat, intrând 

şi în viaţa politică, ca naţional-liberal. 
E numit ca prefect al poliţiei Capitalei. 
A fost apoi Consilier comunal la 1877. Locţiitor de primar al Capitalei în 

timpul ră.sboiului, achitându-se de rrelele sale îndatoriri cu acel tact, abnegaţiune 

I.\ 

l'P 
11 

(( 

EiÎ probitate, cz.re-1 caracteriză, ş1 m urmă primar al Capitalei, în dom1. n\nduri. 
Director la Banca Naţională. 
Deputat şi Senator în mai multe legislaţiuni. 
Epitrop la Biserica Silivestru, timp de 40 ani. 
President al Societăţei de ajutor al elevilor săraci din Capitală. 
Şi în sfârşit preşedinte al societăţei pentru învăţătura poporului român
In ultima sesiune, 1910, a fost primar al Capitalei, până la instalar�a 

Comisiunei interimare conse.rvatoare. 
D-l Procopie DumitreE.cu, este unn din figurile cele mai !)Opula.re ale Ca

pitalei şi o personalitate marcantă a partidului national-liberaJ, din care face parte 
dela intrarea sa în politică. 
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AiJrnMtJL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. AL VERICEANU

D-nul Al. Vericeanu, s'a năs(}ut la Ploeşti, în anul 1839.
După terminarea studiilor liceale în tară, luându-şi bacalaureatul, pleacă

la Paris, unde se înscrie la facultatea juridică. 
Pând toate examenele în mod strălucit, obţine titlul de doctor în drept 
Dela 1864-1865 a fost Secretar general al Consiliului de Stat. 
Profesor de economie politică la universitatea din Bucureşti, 1864-1895 
Ministru sub Cabinetul Florescu 1891, la departamentul Domeniilor, ocupând 

acest post dela 21 Februarie -- 27 Noembrie 1891. 

-

A făcut parte ca deputat în şease legislatiuni şi ca senator în trei legislaţi uni. 
A fost procuror de secţie al lnaltei Curti de Casatie şi Justiţie, în anul 1872. 
Membru fondator al Ateneului Român, fiind cel dintâi membru. 
Actualmente profesează avocatura în Capitală, făcând parte din fruntaşii 

Baroului din Bucureşti. 
Deputat a fost ales pent.ru prima oară în anul 1865 şi apoi reales în 1865 

şi apoi reales în 1867, 1875, 1888. �i Io alegerile din Noembrie 1895 a fost ales 
senator şi reales în cele din Martie 1901, et2. 
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AllluMut CORPULUI A ,•ocA t1LoR DIN lloMiN1A 

D. EM. ANTONESCU

S'a născut la Piteşti în anul 1870. După terminarea a parte din cursuri 
în ţară, pleacă la Berlin, pentru a·�i complecta studiile universitare, obtinând 
cu un strălucit succes, titlul de doctor în dl'0pl.. 

Reîntors în patrie, se inscrie in baroul Capitalei, unde I rofeseaz,t �i astăzi 
avocaturn, �iind unul din frunta�ii şi fala baroului ele Ilfov. 

D. Em. Anlonescu este şi profesor la facultatea juridică din Bucureşti,
unde pred� dreptul civil. 

A scris: Dreptul de „Retour Succesor,;1]" (J 900) ,,Scrieri juridice" (1902). 
"Teoria, generalu a. obliga,(iunilor" (în curs de publicare). Ca teză pentru doctorat : 

,,Beziehungen zwischen Rechtswissenschaften und rnoderner Rechts
ph ilosophie". Ca culoare politică: conservator. 

ln alegerile genera le din Februarie 1911 ,  este ales ca deputat al coleg. I 
de Argeş, fr'lcând parte din cei mai de scamă membrii ai maj0rilălei. 
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ALBU�'lUL CORl'ULUÎ AVOCA'flLOR DfN ROM,Î.NIA 

D. ION D. FILITI

Născut la Bucureşti, în anul 1871 
După absolvirea cursu1ilor li

ceale, luindu-şi bacalaureatul in 
Bucureşti, pleacă la Paris, pentru 
a'şi face studiile Universitare. 

In anul 1893, obţine titlul de 
licenţiat în drept, al Universităţei 
din Paris. 

lntors în patrie, intră în viaţa 
publică, înscriindu-se şi în Baroul 
Capitalei. 

A fost Deputat de Vaslui sub 
guvernul liberal. 

Avocat al judeţului Ilfov şi a
vocat al Creditului Funciar Rur:;l. 

Fost magistrat la Craiova, Plo
eşti şi Bucureşti, ca Supleant, 
Prccuror · şi Judecător. 

A scris : « Clu:stiunea Puterei 
Eu�·utive» (Răspuns d-lui Di
sescu) 1906. « Drepturile patri111()-
1tz'ale şi drepturile de familz'e» 1907. 
« Chestiunea Jura{ilor» I 907. «Pa
xi11i relative la cltestiunea naţio
nalt'i dm Transilvauia» 19 1 o. La 
question dela culture roumaine», 
repons a Mr. Soutzo. 

Colaborator la ziarele : ,,Drep
tul", ,,Curierul Judiciar'' şi „Pa
gini juridice". Actualmente profe
sează avocaturaîn Capitală, Bule
vardul Carol No. 44. 

,...,...,,...._,._,,,;.,..,·-,..,r� .......... ��r.J� ....... ��-��...,,�•�...,...,,>,J...,��,...__,..,,�.,..._,.. ............... ..,, ............ ....... 

�....,,.,._,,.V ....,,..,_,.,,_,.._........,,,........,...,_ �'-/" ,-. ,r ,-. ,..,_,,,. _,,,..._,,,...,....,,.. _..,,....,_ ,.,..._,V"� '-"'��.._,,......,..,.,,....,,..._,,...� 

Eugeniu Stătescu 

Fosl Ministru de 
Justiţie îu 0abinc
lele liberale, pen
tru prima oară în<anul 1876. 

j Apoi î11 .1111111881., 
io 1882, 1885, 1895. · 
şi în urm{t lâ 1902. l 

A fost unul din 
cei mai do snamă) 

jurisconsulliai ţări. 
I Decedat la 30 

Decembrie 1905. 

PAUL STĂTESCU 

Fost Prefod de 
Ilfov. 

Fosl Consiler la 
Ioalta Curte de 
Conturi. 

A scris : Comen
tarii asupra legei 
de organizare a 
Inallei CurU de 
Conturi. 

Decedat în anul 
1908. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN l<OMÂNIA 

i). Ioan Poenaru-Bordea

Născut la Decembre 1842 în 
Clllăraşi. 

Studiile secundare şi le-a fă
cut la liceul Sf. Sava din Bu
cureşti. 

Iar pe cele universitare la 
Bucureşti şi Paris, ob�ioând li
ceniit în drept dela ambele fa
cultăţi. 

Io an ul 1867 se înscrie în 
Barou. 

A fost Preşediole al Socie
tătei de Bazalt şi Ceramică. 
A fost 10 ani magistrat 1 66-76 

ln Bucureşi.i. Timp de 35 a01
1 

încontinu Deputat de Ialomiţa 
cu o întrerupere de� luni.A lup
tat ca deputat la declararea răz
boiului independentei. Este par 
tizanul lărgirei dreptului de vot 

pentru care a luptat fvarte mult. 
Io sfârşit d. Ioan Poenaru

Bordea, a luat parte la toate 
actele mari cari s'au făcut în 
tară dela 1876 şi oână asUlzi. 

Intrat în politică; s'a insrris 
în partidul 11aţiooal-liberal, al 
cărui membru statornic e:;te şi 
asU:izi. 

l\..ctualmeo te profe:seaza a v0-
cat11ra ia Capitală, fiind şi Pre
sediolE, de onoare al Sindica
tului agricol lalomi ţa. Membru 
al mai multor societăti finan
ciare. 

A :;cris : Organizarea Cradi
tului funciar rural. 

Autor al mai mullor scnen 
juridice. 

Ca decoraiii posedă: Coroa
na, Steaua, Mare Ofiţer. 

�" �- �..,..,,..,� ,�.,,,,,.._.....,.� �.,.,,,,..._,,,...,��.,,.....,...,...,,...,... 
�-� ...... �� ......... -............ - -- -~---~ 

D. ALEXANDRU /V\1/V\/V\Y

Nă,cut in Ianuarie 1857 în Bucureşti. 
Studiilo secunrlarc şi le-a făcut la liceul Sf. , 'uva din 

Bucureşti. 
Luându-şi bacalaureatul, p!e1>că la Puris, undo ob�ine in 

anul 1887, diploma de doctor în drept. 
Intorcându-se în ţară, se însc:ie în Baroul Capitalei, în 

anul 188 '. 
Intră apoi îo magistratură, ocupând diferite posturi. 
Aşa, a fo;;t: 
Judecător de şedinţă. Judecător de Inslruclie la tribu

nalul Ilfov. 
Apoi procuror la Curtea de Apel din Bucureşti, Galati 

ş1 Craiova. 
Procuror General la Curtea de Apel din Iaşi. 
Retrăgându-se din magistratură, a îmbrăţişat din nou ca

riera de avocat, ocupând un timp şi postul ele avocat al căi
lor ferate române. 

A fost şi profeşor do drept civil, la Şcoala de şliin te 
do Stat. 

Acturtlmonto pr0fesează avocatura tot în Capitală, Str. 
11 Februarie No. 16 

Ca decoraţii : Coroana României în gradul de Cavaler. 
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/\LllU)IUL CORPULUI AVOCAllLOR DIN RO)IÂNIA 
--- ----------

D. IOAN /Y\ITILINEU

D. Jcnn MiWineu, s'a născut Ia 2 eptembrie 1 68, în Bucureşti.
Atât tudiilo secundare, c,U �i cele universitare şi le-a făcut în Capitala

Dând strălucite rxnmcne, obt,ine în anul 1 88, titlul de licentiat în drept, 
al Universitătei din Paris. 

Inlorcându-se în tură, 111 nnul J 'O se inscrie in Baroul Capitalei, penl.ru 
a profesa avocatura. 

&---====-==-==----=----=---=--·---·-Q 

)) 
l I

�-==--==--=---=---=:.._-=--:::,._-=---=---=---=----------_-_-_-_-_-_-_ --� 
A fost şi magistrat, fiind numit Supleant la 1 90. 
Apoi Procuror până la 1 95 la Ilfov. 
Actualmente ocupă înaltul post de Prefect al Politiei Capitalei, �i de si

gur că guvemul conservator, nu a greşit, numind în această importantă funcliune 
pe d. Jean Mitilineu. 

De o one::-gie rară, înzestrat cu talent, nobletă, caracter, inteligentă d-l 
Jean Mitilineu, va lăsa cele mai frumoase urme, de trecerea d-sale pela prefectura 
Politiei Capitalei. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢiLOR DIN ROMÂNIA 

O. PETRE SADOVEANU

D-nul Petre Sadoveanu, fostul Procuror de Sectie, la Inalta Curte de Ca
satie şi Justitie, s'a născut în anul 1855, luna Iulie 25, în ora�ul Iaşi. 

Terminând studiile secundare şi luându-şi bacalaureatul, se înscrie la Fa
cultatea juridică din Ia�i, pAntru a'şi face studiile universitare. 

După excelente examene depuse, obţine titlul de licenţiat în drept, al Uni
vertităţei din Ia�i. 

Intră apoi în rnagistratu!'ă, fiind numit la 21 Iunie1855, Supleant la 'l1ri
bunalul laşi. 

Apoi avansat Procuror tot la Tribunalul laşi. 
La l9 Septembrie 1890, jude de instrucţie la Iaşi. 
La 8 Martie 1891, Prim i:·rocuror la Iaşi. 
La 4 Februurie 1893, Procuror la Curlea de Apel din Iaşi. 
La 17 Septembrie 1899-5 Octombrie 1902 Procuror-General al Curtei de 

Apel din Iaşi. 
La 19 Martie 1905 Consilier la Curtea de Apel din Iaşi. 
La 15 Oct.ombrie 1905-1 Iunie 1909, Procuror la !nalta Curte de Casatie 

ş1 Justiţie. 
Retrăgându-se din magistratură, s'a inscris în Baroul Capitalei, unde prac

tică astăzi avocatura, fiind un distir:s Membru al Baroului de IlfoY, posedând vaste 
cunoştinţe juridice. 
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ALBUMUL COltPULU! AVOC ,Ţ'ILOR DIN ROMÂNIA 

D. IOAN N. CESAR_ESCU

Născut în Bucureşti la 1861. 
Şi-a făcut studiile secundare în liceul Matei Basarab. Licentiat în drept 

al facultăţei din Bucmeşti şi ia doctoratul la Universitatea din Paris în anul 1899. 
Dela 1879 -1902, ocupă postul de stenograf la Cameră şi Senat. 
La 1892 se înscrie ca avocat în baroul de Ilfov . 
In această calitate s'a distins în mod deosebit, prin claritatea şi elocinta 

cu care pledează. Are o argumentatie strânsă şi bogată. Posedă o solidă erudiţiune 
juridică şi sociala. 

Autor al mai multor scrieri de drept, este mult gustat de lumea juridică. 
Dela 1890 conduce revista „Curierul Judiciar" ca prim redactor. 

Pe tărâmul literar, posed;;'i, o sumă de scrieri publicate în reviste literare 
şi jurnale cotidiene, bub titlul cc După naturăi> în cari se rema:·că, ca un mare spi
rit de observator şi multă înclinaţie spre ideile sociale. 

Cunoscător în ale muzicei, este absolvent al Conservatorului din Bucu
reşti, unde s'a distins foarte mult. Fire ele artist) a incutagiat şi a dat concursul 
său, ori-cărei mişcări artistice. 

Ca om politic, face parte dintre fruntaşii partidului liberal, sub guvernul 
căruia a ocupat demnitatea de prim-ajutor <le primar în 2 rânduri la 1902 1904 
şi 1907 - 1908. 

Astă-zi se ocupă numai cu avocatura, fiind unul dintre cei mai distinşi 
şi mai căutaţi avocaţi din Capitală. 

Se ocupă �i cu afaceri de bancă, fiind membru în consiliul de adminis
traţie a mai multor bănci din Capitală. 

Profesiunea de avocat o exercită în biuroul stabilit în proprietatea sa, din 
Strada Donici No. 1 fost Popa Kiţu. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA'fl LOR DIN ROMÂNIA 

O. EM. PANTAZI

Născut la 13 Decembrie 1870 la Galati. 
După absolvirea cursurilor liceului Matei Basarab din Bucureşti, iuân-

du-�i bacalaureatul, se înscrie în Facultatea jur:dică. 
In anul 18;n, obţine titlul de licenţiat în drept, al Universitătei din Bucureşti. 
In anul 1893, se înscrie în Baroul Cap:talei. 
A fost avocat al Statului clasa I dela 1895-1896. 

In anul 189!) este �[e;e; deputat al judet.ilui L:1lomiia, sub guvernul d-lui 
Gh. Cantacuzino. 

A scris: Diferite articole juridice şi politice, publicate în ziare. 
Ca subiect de teză, a avut: ,,Despre Mandat·'. 
Actualmente profesează avocatura în Capitală., Bulevardul Carol 55 bis, 

fiind unul din avocaţii da frunte, ai baroului de Ilfov. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOC \ JILOR DIN ROMÂNIA 

D. GABRIEL POLONI

Născut în anul 1871, în comuna Snyov - Ungaria. 
Studiile universitare şi le-a făcut la Bucureşti, unde 

a obţinut titlul de licenţiat în drept. 
Se duce apoi la Paris, pentru a'şi continua studiile 

juridice. 

ln anul 1900, obţine titlul de Doctor în drept. 
Se întoarce apoi în tară şi se înscrie în Baroul Ca

pitalei, în acelaş an 1900. 
Este cetăţean român 
Numai profesează avocatura. 
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ALBUMUL CORPULU[ AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. VLADIMIR ATHANASOVICI

S'a născut în anul 1864, luna Mai 23 în Bucureşti. 
Studiile secundare le-a făcut la liceul }fatei Basarab din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului în ţară pleac"'t la Paris, pentru a'şi face stu

diile universitare, obţin,lnd diploma de licenţia,t în drept. 
lntorcându-se in ţară, se înscrie în Baroul Capita.lei, în anul 1 luna 

Decern bre şi unde profesează şi astăzi avocatura. 
A fost Comisar al guvernului pe lângă Casa Rurală dela 5 Decembrie 

1908 până la 4 Ianuarie 191 l, când a demisionat. 

�-------======::::::::::::_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-----=--

)) 
I I

�--------------� 
A fost asemenea avocat al Statului dela 1 Octombrie 1908 până la 5 Ia

nuarie 1911, când a demisionat şi din această funcţiune. 
Actualmente este avocat al Societăţei de Asigurare „Dacia România", 

încă dela 3 Mai 1889. 
Ocupă şi postul de prim redactor al ziarului „Dreptul'', încă de la 11 

Decembrie 1897. 
D-l Vladimir Athanasovici e unul din avocaţi cei buni din Capitală, pose

dând mult fond juridic �i talentul vorbirei
1 

ceeace a făcut a avea o bună şi aleasă 
clientelă, 
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Atl1UMUL CORPULUI AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 
--------------

D. MANDY GEORGES ALEXANDRU

S'a născut la 30 Ianuarie 1871, în Budapesta
.:-:-

Clasele primare le-a făcut în Bucureşti, la Şcola Luterană. 
Se înscrie apoi la liceul Sf. Sava din Bucureşti unde on învaţă de cât două clase 

Pleacă apoi la Paris, unde stă până la anul 1897, terminând liceul. (Louis le Grand). Face 
apoi tot la Paris studiile de filologie, medicină, drept, luându-şi şi Doctoratul în drept. Dela 
1892-1895 a funcţionat laParis,ca profesor,de curs superior/pentru limba şi literatura germană. 

Intorcându-se in ţară, publică o luoraru ,Io drept internaţional privat, atăcând cu 
vehemenţă «caulio judicalum solvi», care în anul 1 '9 a şi fost abrogată de Congresul In
ternaţional dela llaga. 

e stabileşte apoi ca avocat la Bucureşti. 
O.nul Mandy a fost unul din fondatorii şi profesor al şcoalei de Adulţi şi al Aca

dQmiei de Artă Dramatică. 
A publicat un comeotar complect al lPgei timbrului în 1907. 
A făcut un curs de drept interna�ional privat la UniversitalP, în anii 1899-1900 

A fos aproape timp de 5 ani avocat. al talului, pe lângă Mini;,lcrul de Finrinţo 
dela 1904-1910. 

A publicat şi o lucrare: «Les etran�ers devaot la justice". 
In momentele libere. d-nul Al. G. Mancl;\', se ocupă şi cu literatura. 
A tradus eâte-va nuvele în franţuzeşte, ale M. R. R„g(nei. 
Intră apoi în politica militantă, înscriindu-se în partidul conservator 
A scos apoi ziarul satiric „Păca!ă" cu tendinţe conservatoare. 
A scris apoi ,, 'aude N'avede", juca1.ă la 'l'eatrul Liric. 
Scrie apoi piesa „Degeneraţi" care a fost jucată la 'l'ealrul aţional în 1903. 
De vr'o cât1va ani s'a retras din politică, devotându-se cu trup şi �-uflet „Yetrei 

Luminoase" instituţie creată de M:. S. Regina, pentrn ocrotirea orbilor. 
D-nul M:andy e şi avocat particular ai M. S. Regina, pentru apărarea dreptului de

autor al Carmen Sylvei. 
Pentru meritele sale, d-nul :1Iandy, a fost decorat, cu ordinul Coroana României 

în gradul de ofiţer. 
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ALgU.11'.'JL : l '.' ULU I /\ VOCATILOR DIN ROMÂNIA 

D. N. I. FLĂMÂNDA

Născut în Bucureşti în anul 185 I Februarie 20.

Şi-a făcut studiile lic�ale la Sf. Sava. 
Licenţiat în drept al Facultăţei Juridice din Bucureşti şi absolvent al Şcoalei 

de Ştiinţe Politice din Paris. 
A intrat în magistratură în anul I 876, fiind pe rând Procuror şi Judecător 

de instrucţie, în această din urmă calitate a dat faimoasa ordonanţă în celebra crimă 
a lui G. Scarvulis, la Brăila. 

In anul I 880 părăsind magistratura, a intrat în administraţie în jud. Prahova, 
fiind Ministru de lnterne marele C. A. Rosetti, fâgăduind atunci tinerilor licenţiaţi că 
începând 01. subprefecţi, vor deveni prdt"eţi inamovibili. 

Promisiunea nu s'a realizat, căci curând despărţindu-se partidul liberal în două 
tabere şi începând lupta între fraţii Brătieni, Administraţia a reintrat în faza de mai 
nainte şi tinerii licenţiaţi au părăsit'o. 

Intrat în Baroul avocaţilor judeţului Prahova în anul I 886 şi în politica lo
cală, a colaborat la ziarul „Democratul" şi a redactat pe propria-i socoteală ziarele 
liberale „ Gazeta Prahovei" şi „Curierul Prahovei". 

Dela anul 1890 s'a stabilit în Bucureşti unde profesează avocatura până astăzi. 
A făcut parte din mişcarea ghenadistă şi a intrat în partidur conservator, 

urmând politica d-lui N. Fleva şeful grupărei. 
A fost avocat al Statului clasa I pe lângă ministerul Domeniilor Statului 
A::. tăzi se găseşte în partidul conserva tor-democrat încă dela prima sa formaţiune. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ALBUMUL CORPULUI A VOCAŢÎLOR DIN ROMÂNIA 

D. C.A. PANAITESCU

S'a născut în nnul 1868, luna Februarie 18 în Galati. 
După absolvirea liceului „Codreanu" din Bârlad, luându-şi bacalaureatul 

vine la Bucureşti, şi se înscl'ie la facultatea juridică. 
1n anul 1892 nbtino cu un deosebit succes, titlul de licentiat în drept, tra

ti\nd despre : ,,Libertatea Individuală".

1n anul 1893, se înscrie în baroul Capilalei. 

Inlrat în politică, se înscrie Î'1 partidul naţional-liberal, fiind unul din 
membrii do frunte, ni acestui partid. 

Aclufllmento profesează avocalU!·a în Copitah't, ocupând şi posiul de avo• 
catifll Creclilului Funciar Urban din Bucure�ti. 

Eslo şi membru în consiliul de dis'.:iplim'i :11 bnroului din Copilalc'L 
D-nul C . .A. Panaitescu, o un fruntflş al baroului de Ilfov şi bnroul so

ponte 1mindri, că i:ire în sânul lui, un nsLfel de talentat şi distins avocat. 
Caracter, nobletă, talent, inteligcnţt'l, cu un cuvânt cu toate calităţile a 

fost.)nzestrat, făcând fala baroului Ca1,italei. 
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O. I. G. SĂNDULESCU-NENOVEANU

Este născut la 1 Ianuarie, anul 1843, în comuna Roşiorii de Vede din 
judetul Teleorman. La vârsta de 7 ani, intră în şcoala primară din Alexandria, 
unde îşi face întreg cursul primar. 

Vine apoi în Bucureşti fii se înscrie in liceul Sf. Sava. 
După absolvirea liceului, se înscrie la facultatea de drept din Bucureşti. 
La 8 Noembrie 1867 îşi ia licenţa în drept şi după câteva luni, în anul 

1868, se înscrie în B,troul de Ilfov. 
Intră apoi în magistratură şi ocupă rând pe rând, postul de Procuror la 

tribunalul Teleorman dela 1867-1868 Aprilie. Judecător de Instructie pe lânglt 
Tribunalul de Ilfov, apoi judecător de fiedinţă pe lângă acelafi tribuna!. 

Curând, îl vedem ca Preşedinte al secţiei comerciale a tribunalului Ilfov 
şi avansat ca procuror la Curtea de Apel din Bucureşti. 

In magistratură a lăsat frumoase urme şi la retragerea sa, magistratura 
a avut de pierdut un om ca domnul Săndulescu-Nenoveanu. 

La 1888 este ales ca deputat de Teleorman. Mai târziu e ales ca Se-
nator al aceluia� judeţ. 

Nu face politică militantă, înclină însă către conservatori. 
A=tă.zi profesează avocatura, posedând o vastă cultură ·juridică. 
Ca deroratii, d-nul Săndulcscu-Nenoveanu, are până acum: Bene Me

reute el. I. 
Domnul Săndulescu-Nenoveanu, a c!at la lumină: ,,Comentarii asupra 

PPocedurei Civile", în două ediţii. 
Este o lucrare de mare importanţă şi foarte trebuitoare tuturor oamenilo�· 

de drept- şi căutându-se foarte mult a fost scoasă până acum în două ediţii. 

◄
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ALBUMUL CORPULUI A \'OCA'flLOR DIN ROMÂNIA 

o. VIRGIL VOREAS

Născut în Bucureşti la 19 Martie 1860. 
Studiile secundare şi le a făcut la liceul Sf. Sava 

din Bucureşti. 
Obtinând bacalaureatul în ţară, pleacă la Paris, 

pentru a'�i face studiile universitare. 
In anul 1883, îşi ia cu muli succes, diploma de 

licenţiat în drept. 
In Baroul Capitalei s'a înscris în anul 1888. 
După întoarcerea în î,ară, a intrat în magistratură, 

fiind judecător ue instrucţie la Bucureşti. 
Apoi Consilier Cornu ml sub guvernul liberal. 
A fost :=ii avocat al Primăriei Bucureşti. 
Ca culoare politică: conservator-democrat. 
A scris:,, Quasi-delicte", ca sub ied de teză .. 
Diferite articole politice şi juridice. -

Ca decoraţii: Ofiţer al Coroanei României. 
Astăzi practică avocatura în Capitală, str. Dionisie No. 15 

1). Victor Bălăcescu 

S'a născut la 24 Octombrie 
1865 în oraşul Tg.-Jiu. 

Aiât studiile liceale, cât şi 
cele universitare, şi le-a f�cut 
la Bucureşti. 

Io anul 1891, obţine
:, 

titlul de 
licenţiat in drept dela Bucureşti. 

Tot in acelaş an, se şi inscrie 
în Baroul avocaţilor dir.. Teleor
man, profesând avocatura Ia T.
Măgurele, până în anul 1896, 
ctwd se permulă in Darou1 Ca
pitalei. 

Est1:1 înscris în partidul liberal, 
fiind membru marcant al acestui 
partid. 

.Actualmente profesează avo
catura în Capitală, ocupându-se 
fo!arte mult dfl chestiunile juri
dic<', şi bucurându-se de muUe 
simpatii, pentru modul cum ser
veşle pe ace i ce-i solicită 
concursul său. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATILOR DIN J{OM/\N� 

D. NICQLAE MITESCU

Născut în anul 1805, luna Februarie t G în Craiova. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Ciwol I din Craiovn. 
Studiile universitare la Bucureşti şi Paris. 
Este Jicentiat în Matematici in 1 89 şi licenţiat în drept din Pmis 180:l. 
Intorcându-se în ţară la Octombrie 1803, so înscrie în lrnroul C11 ritnl,·i. 
A fost profesor de drept penal la şcoala de ştiinţe de Stat. A fost aYo-

c at al primăriei Capitalei. 

Intrat în politicii, s'a înscris în partidul naţional-liberal, fiind unul din 
membrii marcanti ai acest.ui partid. 

Actualmente profeseaz,\ avocatura în Capitală, str. Scaune 4 7, neîntrerupt 
dela înscrierea sa în barou, fiind unul din frunta�ii baroului din Capitală, având o 
numeroasă clientelE'l. 

Este membru în consiliul de disciplină al baroului Capitalei. 
Mai ocupă şi post.ul de avocat al Creditului Rural. 
Pentn1 meritele sale a fost decorat, cu Coroana României în gradu: 

de Cavaler. 
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ALBU�llJL CORPULUI AVOCATILOR DIN RO,'!ÂNIA 

D. GRIGORE DUCA

S'a n,'i�cut la 23 Septembrie 1859. 
Duptt J11nren b.1cnlaurentului, se îns0rie la facultatea de drept din Bucu

ref'ili, pentru n,':,�i fneo studiile universitare. 
Fiind unul din studcnlii conştiincioşi EiÎ sârguilori: î�i dă (ontc exa1nonele 

in mod regulat, obţinând cu mult succes, titlul de liccnUat in drept. 

A fost funcţionar în Ministerul de Finante, Domenii şi Lucrări Publice de 
hi 1879 -1887. 

Se înscrie apoi in Baroul avocaţilor din Capitală, fiind şi avocat al C.

P. R. dela 1887-1900. 
Actualmente profesează avocatura în Bucureşti, fiind şi şeful serviciului 

Contenciosului dela primăria Capitalei. 
D-l Gr. Duca, e unul din avocaţi de frunte din Baroul Capitalei, posedând

o vastă cultură juridică.
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ALBUMUL COl{PULUI A VOCA'J'ILOR DIN ROMÂNJA 

Dl. PETRE· ATHANASOVICI 

Născut la 25 Ianuarie, anul 1870. 
Cursurile secundare �i le-a făcut la Bucureşti. 
După luarea bacalaure.:1.tului în ţară, pleacă la Paris, pentrn aşi face stu. 

diile universitare, - înscriindu-se la Facultatea ju!'idică din acel oraş. 
Dnpă frumoasele succese avute în darea examenelor, este proclamat li

centiat în drept. Se întoarce apoi în ţară şi intră în magistratură. 
Ocupă rând pe rând, diferite posturi în magistratură, timp de aproape 14 ani. 
Fiind judecător la Tribunalul Ilfov, se retr,ige din magistratură, pentru 

a îmbrăţi�a cariera de avocat. 

'l'ot timpul cât a stat în magistratură., s'a ocupat serios �i n fost un ma
gistrat integru şi la retragerea sa, magistratura a avut de pierdut, pe tm om ca 
d-nul Petre Athanasovird. Astă.zi când numai e în magistratură, se văd şi mai
mult frumoasele urme, lăsate de acest magis;trat model.

După retragerea sa din magistratură, îmbrătişează cariera de avocat, -
înscriindu-se îo baroul Capitalei, la Decembrie 1907. _ 

Ca avocat, domnul Petre Athanasovici, vine să apere interesele clientilor, 
săi, înaintea magistraţilor, în mijlocul cărora fusese şi, pledează cu multă convin
gere, ştiind imparţialitatea foştilor d-sale colegi. 

Astfel dar, ca avocat, d-nul Petre Athanasovici, ctre ocaziunea s,'t cunoască 
mai bine sufletel'.'I alături cu păsurile, acelora ce vin înaintea justiţiei, spre a li 
se împărti dreptatea, şi caută să fie la înălţimea chemărei sale. 

In scurt timp de când d-nu Petre Athanasovici, profesează avocatura a 
avut deja timpul de a i se vedea tot talentul şi a-şi arăta vastul stoc de cunoştinţe, 
dobândite în cariera sa de magistrat. 

Ca decoratii : D-nul. Petre Athanasovici, posedă până astăzi : Coroana 
Rom1:lniei in gradul de Cavaler. 
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ALBUMUL CORPL'LUI AVOC/\1-'!LOR DIN ROMANIA 

D. Iulian Comărnescu-Netter

Născut la 8 Iunie 1885, în o
aşul Sulina, judeţul rl'ulce.i. 

Studiile secundare şi le-a fă
:ut în liceul Naţional din Iaşi. 

lar cele universitare la Bucu
·eşti, unde a obţinut titlul de
iceoţiat îo drept. în anul 1907.

Pleacă apoi la Paris, obţinând 
n anul 1910, titlul de Doctor 
n ştiinte juridice ţi economi.-:e 

Este şi diplomat al Şcoa!ei 
le Haules ecoles de finance. 

Jntorcându-se în tară. la 29 
V[ai 1909, se înscrie· în Baro ul 
lin laşi, iar în 1911, se trans
feră în Bucureşti. 

A scris: Responsabilitatea

patronilor în cazuri de acci
dente de muncă. Bucureşti 1911. 
L'inalienbilite de la Propriete 
rurale en Roumanie, Paris 1910. 

In lucru „Chestia agTară în
România". 

Este şi redactorul şi proprie
tarul ziarului „L'6clail'".

Ca teză de doctorat : ,,Asu
pra proprietătei rurale" (studiu 

• 0umparativ în chestia rurală).
Ca decoraiii: Medalia jubi

liară Carol I.
Aclua'mente profesează avo

catura în Capitală, fiind şi Con
forenţiar de legislaţia agrară şi
ir,du;;l! ială la facultatea de drept

. din Itişi.

...................................... ,,,..�........._.....�.__,,...._,.,�--- ��� 
...................... -.....- ....... � ..,,. ...... _,........._......,......._.-��------- ��� 

1). PETRE NICOLESCU 

S'a născut in anul 1876 Noembrie 17, în Bucureşti. 
Studiiile secundare şi le-a făcut în liceul Matei-Ba

sarab din Bucureşti. 
Studiile universitare la Facliltatea juridică din Bu

cureşti, unde a obţinut, in anul 1900, titlul de licenţiat 
în drept. 

In anul 1901 s'a înscris în Baroul Capitalei, prac
ticând neîntrerupt avocatura. 

Astăzi profesează avocatura în str. Şerban-Vodă 
145, fiind şi avocatul Băncei Generale Române. 

A scris: ,,Contractele aleatorii". 
Ca decoraţii: Medalia Jubiliară Carol I. 
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1\LBUUUT. CORl'ULvl AVOCA'fll.OR DIN RO�JÂN!A 

'i). VIR<ilL 'i>ARASCU 

S'a născut la anul 1867, luna Septembrie, în Bucureşti. 
După terminarea studiilor secundare, luându-şi bacalaureatul, se înscrie 

la facultatea juridică din Bucure�ii, pentru a'şi face studiile unive1·sitare. 
ln anul 1888, sesiunea de Octombrie d-l Virgil Dăr:'l.scu, obţine cu mult 

succes, titlul de licenţiat în drept 
Intră apoi în magistratu�ă. dar nu stă de cât pnţin timp, relnlgându-se 

în !anurie 1889, pentru a imbrăţişa cariera de avocat, înscriindu.se în Baroul Cap:talei. 
După moarten. lui Luigi Cazzavillan, proprietarul �i directorul „ Universu

lui•' d•l Virgil Dărăscu a luat directia acestui ziar. 

Timp de 5 ani cât a avut directia acestui zi<:t:·, d. Virgil Dilrăscu, n 
muncit foarte mult, făcând ca ziarul „Universul" să se bucure şi de mai mult.ă, au
tol'itate în publicul cititor. având şi mai multe simpatii. 

A introdus diferitfl reforme, de ordin administrativ şi technic şi a făcut 
din «Universul» un ziar modArn şi cel mai răspândit, din î:ltreaga.__ tan'i. 

Astfel că, trecerea d-lui Dărăscu, pela ziarul ,,Universul", a lăsat fru
moase urme, ridicând cât mai mult acest ziar la nivelul celor din străinătate şi cu 
aceasta aducând reale servicii cititorilor Universului, cari i-au adus şi-i aduc mul
tumirile lor, pentru îmbunătătirile introduse,timpul cât a avut conducerea acestui ziar 

Actualmente d. Virgil Dărăscu, profesează avocatura în Capitală, fiind· 
unul din avoca�ii de frunte ai baroului şi având o selectă clientelă. 
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D. COSTANTIN RĂDULESCU

Născut în Bucureşti în anul 18n. 
Absolvind cursul primar, se înscrie pentru a-şi urma cursurile secundare, la liceul 

Matei Basarab din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea juridică din Bucureşti. 
Dând excelente examene, Comisiunea aleasă pentru examinarea d-sale, îl proclamă 

licenţiat În drept. 
Pleacă apoi În streinătate pentru a-şi continua studiile universitare. 
Se întoarce în !ară cu tit!ul de Doctor în Drept. 
Intră apoi în magistratură. lntâi fiind numit Substitut de Procuror. Judecător de ln

structie- Judecător Sindic şi în fine Judecător de şerfintă, pe lângă Tribunalele Putna, Dâmbovita, 
R.omanati, Argeş, Buzău şi Ilfov. 

ln anul 1907, graţie cu r------=--=====-=-----
,

lor. Măsurile ce d-sa a luat 
noştintelor sale speciale. îşi vor produce efectele aşa 
este chemat a conduce Di- după cum a dorit, în mo-
reciiunea Generală a lnchi- meniu! aplicărei lor. 
sorilor. Tot d-nul C. Rădulescu, 

ln calitate de Sub-direc- este initiatorul şi fond3IO-
tor General al acestei Ins- rul „Societătei generale de 
tituti11ni, i-a imprimat ca rac- Patror.agiu•·. al cărei Se-
terul sciintific, ridicând-o cretar General este. 
prin îmbunătătirile intre duse Numai singur, acest mare 
la înăltirnea unei probleme <ict al d-sale. îl va face să 
sociale. fie considerat ca unul din 

Partizan al şcoalei Poli- apostolii îndreptărei mora-
tice Criminaliste şi al doc - vurilor şi să aibă dreptul la 
!rinei Apărărei Sociale, a recunoştintă veşnică a so-
dat pedepsei şi aplicărei ei cietăţei. pentru că s'a gân-
în lnchisori, rolul curativ şi dit să dea un sprijin ace-
de amendare al deţinutilor lnra, care nu-l mai' aveau 
prin îolăturarea rep•esiunei dela soartă. 
brutale şi înfiintarea de şcoli Fiind autoriz.it de minis-
ateliere, brutării, conferinte terul Cultelor şi Instrucţiuni 
educative şi predici morale. Publice. a inaugural în a-

lată ce a făcut d-nul C. nul 1 <JOS, la Universitatea 
R_ădulescu, pentru Directi- din Bucureşti, un curs spe-
unea Generală a închisori- cial de Criminalogie. Ştiintă 
şi LegislaVune Penitenciară comparată. curs pe care îl predă S(udentilor Facullăţei de drept. 

Parti::an al trecerei Administratiunei, Penitenciare, sub dependinţa Ministerului de Jus
tiţie, a scris un studiu penal compar8f, asupra acestei cestiuni. 

A mai scris un Studiu Critic asupra „lnchisorilor şi Legei Penitenciare". 
Ca decoratii: Ofiter al ordinului Coroana României, Medalia Bene-Merenti clasa I şi 

Răsplata Muncei pentru Biserică şi Şcoală. 
După retragerea sa din magistratură, se înscrie în anul 1894, în Baroul avocatilor din 

Ilfov, unde şi-a reînceput din nou activitatea, la începutul acestui an. după demisiunea din fur.c
tiunea de Sub-Director General al lnchisorilor. 

Ca avocat este special în afacerii.! c:mtrci,.'e şi criminale. 
lnzesfrat cu o atâta putere de muncă şi fiind şi un spirit initiator, d-nul C. Rădulescu 

va repurta cele mai frumoase succese în carierele alese, lăsând cele mai frumoase urme. -- Ca 
functionar administrativ, ca un bun administrator şi organizator. Ca profesor, avocat, ca un spe
cialist şi bun jurist . 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCA'f!I.OR DiN ROMÂNIA 

D. NICOLAE IONESCU

Născut la 6 Iunie 1869, în comuna Breaza, judeţul Buzău. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul sf. Sava din Bucureşti. 
Studiile universitare tot în Bucureşti, urmând cursurile facultăţei juridice. 
In anul 1895, obţine cu un strălucit suuces, diploma de licenţiat in drept, 

al Universităţei din Bucureşti. 
La 28 Martie 1895, se înscr·ie în Baroul Capitalei. 
A ocupat funcţiuni administrative. La tribunal şi la 1903 a fost numit Ins

pector de poliţie în Capitală, în care funcţiune a stat numai un an. 
A fost Pl'eşedinte al societc'iţei „Sihleanu" şi „ Tinerimea artistică". 
Actualmente profesează avocaturn, în Capitah'i, în SU', Clopotarii Vechi 16 

şi Bulovard1Jl Colţei 35, fiind proprietar al acestor imobile. 
Se ocupă foarte mult cu agricultura şi cu industria. 
PoRedă diferite fabrici şi în comuna Breaza, are terenuri petrolifere şi 

cariere de piatră. 
Mai ocupă şi postul de Primar al Comunei Breaza şi Preşedintele Bttncei 

Populare. 
Pentru meritele sale, d. Nicolae Ionescu, a fost decorat cu Coroana Ro

mâniei în gradul de Cavaler. 
Mai posedă şi �vfodalia Jubiliară Carol I. 
Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul naţional-liberal, de unele 

s'a retras, ne mai voind a face politică militantă, ci a se ocupa mai mult de 
agricultură, industrie şi de gospodăria comunei sale, unde s'a născut. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCA'fILOR DIN ROMÂNIA 

O. ION O. ŞERBĂNESCU

Născut în anul 1870, în oraşul 
Caracal. 

După terminarea cursurilor 
lieeale, luându-şi bacalaureatul, 
s'a înscris la Facultatea de drept 
şi litere. 

Ca student, a fost unul din 
aceij 16, cari împreună cu I. 
Lupulescu, I. H.ădulescu-Poe
naru şi alţii, au dat ideia înfiin
ţărei „Ligei Culturale''. 

După excelentele examene de
puse, obţine tillul de licenţiat 
în drept şi litere, în an ul 1896. 

Sa înscrie apoi în Baroul Ca
pitalei, spre a profesa avocatura. 

A intrat îo urmă apoi îo viaţa 
politică, înscriindu-se în parti · 
dul conservator. 

D. IOAN

La 1905, a făcut parte din 
comitetul mişcărei ,,Ligei Con
servatoare'', fiind şi în comite
tul de redacţie al ziarului „Liga 
Conservatoare". 

Dela Februarie 1908, dala 
constituirei parlidului conserva
tor-democrat, a urmat pe D-nul 
Take Ionescu, şeful acestui par
tid. 

D. Ion Şerbănescu, a luat
parte nctivă la coostituirea par
tidului conservator-democrat, a
lături de D-nu Barbu Păltineanu, 
şi al�ii. 

D-nu Şerbănescu a fost unul
din cei mai activi şi mai ener
gici lupUHori in chestiunea na
ţională, în epoca 1890-1895. 

E unul din avocatii de frunte 
ai Barou!ui de Ilfo�. 

· 

- _,,,,...__,'-",,..__,...r,_r,..,,....,. .... _......,,..,,_,..,_,..,,....,,...,_,,,...,....__,.,,_,,,..,,,..,,.._�..,,, _, . ..., 

-�-....._,,,..� 

ANTONESCU 

Născut în anul 1 69 in Bucmcş(i. 
D11pă luarea bacalaurcatult1i in tAră, pleacă în stră

in1:Hale, pentru n.'�i fclce sludii]c Universitare 
In rmul 180:l obt.ine titlul de licentiat in drept al

UniversiUttei din Paris. 
lntors în tară, intră în magistralură, fiind 4 ani

Procuror şi Supleant la. Mehedinţi. Supleant. la Argeş 
şi Muscel. Supleant fii Procuror la Ilfov şi Judecător la 
Ocolul IV, când a demisionat. 

Deputat in 1901 al jude!ului Putna, sub guvern�tl 
liberal. 

Avocat nl Eforiei Spitalelor Civile. 
Ca decoraţii : Ofiţer al Coroanei României. 
Actualmente profesează avocatura în Capitală, str. 

Belvedere No 21. 
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ALBU)IUL CORPULUI 1\VQC;\TILOR O!N RO)l,Î.NIA 

o. CRISTEA V. BĂNESCU

Născut la 16 Mai 1869, în comuna Cotu Cioarei, 
judetul Buzău. 

St.udiile secundare fii le-a făcut la liceul Mat.ei Ba-
sarab din Bucureşti. 

Se înscrie apoi la facultatea juridie,t 
La 15 Martie 1005, obtino titlul de licenţiat in drept. 
E fii absolvent al facultăţei de Ştiinte. 
Io ]anuarie 1007, se înscrie în baroul avocaţilor 

din Cr1pitnlă. 
E nsociat al Institutului de Băeti Sf. Gheorghe din 

I3ucure�(i. 
Mai ocupă şi postul de profesor de drept şi eco

nomie politică în Institut. 
AsUtzi practic,\ avocatura tot în Capitală, neîntre. 

rupt dela înscr:erea. sa. în Barou, cu domiciliul, Calea 
Victoriei 166. 

E l nul din avocaţi bine aprecittt, în cercurile ju
ridice, fiind un bun avocat. 

....... ,,..., ....... ��� ..................... , .. ,.._.,...,,,... ..... ,����,,.,_,.--~.....,,....__...,...._,,..._�__...,,...,,, ... ..,..__.,...,� ..................... -� 

.................... ---_,..�.,..._,....., ... ,.,.,-.,.,,. .,_,,,,..__,.,,,,,..._,. ,...,,,..,,,....._,.....,,,,....,.-,,,. __ ,,..,,_,,...._ __ , ------ �...,������-....,. .._.............., 

1). Ai>OLPtt STERN 

S'.t nă;cul la DucuroşLi i11 
ul 1848. 
După absolvirea cursului pri
H, îşi face sludiile secundare · 

liceele La zăr, Sf. Sa va şi 
1tei Basarab. 
Luând bacalaureatul în ţară, 
�acă la Lipsea, unde ob�ioe, 
lul de doctor in drept. 
Se duce apoi şi la Viena şi 
.rii>, făcând sludii juridice. 
ln materie de drept. a publi
t Codul Civil şi Procedura 
vilă adnotată. 

A 1.radns piesele : Hamlet, 
Rrgele Lear, Iuliu Cezar şi al
tele. 

Actualmente profesează avo
catura în Capitali'i, fiind şi pro
fosor de drept comercial la 
şcot,la de Ştiinţe de Stat, al 
cărui curs, toţi elevii îl ascultă 
cu drag, fiind cel mai vechiu 
profesor, · dintre actualii can 
sunt la această şcoală. 
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ALBU�IUL CORPULUI A \'OCATII.OR Ol1' ROM,\NIA 

o. AURELIAN D. fv'\INCU

Născut în Bucureşti la 6 August 1875. 
Studiile secundare le-a facut la Liceul Sf. Sav.1 ( 

-I 894). 
Licenţiat al facultăţii de drept din Bucureşti la 

]ie 1899. La 2 Octombrie acelaş an, s'a înscris în B 
avocaţilor din Judeţul Ilfov. 

Dela 1899 este numit Secretar al Facultătii de, 
din Bucureşti, în administraţia căreia a pus m�lt zd 
ganizând'o şi creiând o Bibliotecă, care s'a inaugurat 
Mai r9o6, azi fiind cea mai complectă Bibliotecă 
dică din ţară. 

La 1901 obţine diploma de Inginer hotarnic. 
Continnându'şi studiile juridice, obţine în Iunie 

titlul de doctor în drept dela Fc1cultatea din Paris, 
admis cu menţ:unca: ,,tre, bien". 

A publicat: «Les co11flits de lois relatits au ma 
d'aprcs la convention dela Haye de 1902" .

.. --- - ... - �����....,...,,...,........,_,,..__,,...._�"""- � �� 
�..,-....�"V����� �"' ....... � ....... �'-'� .......,...._., 

D. fv'\. I- NEGREANU

S'a. născut în Trcuci, la 19 Octombrie 1 78. 
Studiile serundarc şi le-a făcut la PJoeşti şi Galn(i 
După luarea baca'aurcatului, urmeazt'i cursurile 

focultătei juridice din Bucureşti. 
In anul 1900. obtino titlul de licentint 111 dr·ept, tra· 

t�'t,nd despre: ,,Ipoteca convenţională în dreptul romRn" 
A fost şeful Contenciosului şi secretarul Societăţei 

de asigurare "Generala". 
E ofi�er de re7.ervă, Reg Vlaşca 5. 
ln anul 1906, s'a înscris în baroul Capii.alei unde 

profesează �i astăzi avocatura, Str. Principatele Unite 
r o. 63. 

Membru Societăţei de ştiintc";. a asigurărilor din 
Berlin (singurul membru în ţară). 

A scris diferite articole de drept, publicate in zia
rele judiciare. 
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A.tl:JlJMUt CdRPUtU'r AVOCAJiLOR fiIN ROMÂNIA 

O. ŞTEFAN DlNULESOU

Născut în anul 1858, luna Mai
2, în comuna Gaita judeţul Ia
lamiţa 

Studiile secundare şi le-a fă
cut la Seminarul Central din 
Bucureşti. 

Studiile universitare şi le-a 
făoul la "Bucureşti şi Cernăuţi. 

In anul 1897, obţine titlnl de 
doctor în teologie dela Cernăuţi. 

Iar în 1905 titlul de licenţiat 
în drept dela Universitatea din 
Bucureşti. 

Io anul 1906, se înscrie în 
Baroul avocaţilor din Capitală 
unde practică şi astăzi avoca-
tura. 

A fost şef pedagog şi sub-di
rector la Seminarul Central din 
Bu0ureşti. Apoi 14 ani director 
al Episcopiei din Huşi şi predi
cator la catedrală şi din 1901 

o. AL- ANTl/v\ESCU

Născut în anul 1845, luna 
Februarie 19 

Studiile se�unda�� _şi le�a 
făcut la liceul sf. Sava din 
Bucureşti. 

Se înscrie apoi Ja Pacul -
tatea juridică, şi în anul 1869, 
obţine cu mult succes titlul 
de licenţiat în drept. 

fn anul 1870 se însc.rie in 
Baroul de Vlaşca �i apoi în 
1879, transferat la Bucureşti. 

A fost magistrat, ocupând 
postul de jude de �edinţă la 

ca profesor la diferite institute 
particulare din Bucureşti. 

Actualmente e profesor de fi
lozofie �i pedagogie la Semina
rul Nifon şi suplinitor la aceiuş 
catedră, la Seminarul central. 
Preşedinte al soc. Culturale 
«Eminescu». Preşedintele comi
tetului tle iniţiativă şi construi
rea bisericei din Floreasca. Pre
şedinte al soc. de Ecororoie 
,,Cornescu" din Carlierul Flo
reasca. 

A scris: Viaţa şi activitatea 
Mitropolitului Moldovei-Varlam 
şi a Mitn,politului Dosoftei, în 
câte un volum. Viata şi activi
tatea Sf. Ioan Cristostom. 

Şi în fine diferite articole is
torice şi literare, publicate în 
ziare. Redactor şef al ziarului : 
,,Revista Bisex-icească", care a
pare cu colaborarea unui comi
tet de preoţi şi civili. 

tribunalul Vlaşca �i Bucu -
reşti. 

A fost Consilier judeţean 
sub guvernul Ion Brătianu. 

Fost avocat al statului. 
· Fost avocat al Comunei

Buc11:·eşti, şi şef al Conten
ciosului Primăriei Capitalei, 
timp de 18 ani. 

A scris : << Despre Căsăto
rie, in dreptul roman Eii ci
vil» 1868, ca subiect de 
teză. 

Ca decornţii : Cavaler al 
Stelei României. 

Astăzi practică avocatura 
în Capitală, str. Dionisiei 46 
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D. CONSTANTIN KIVU

Născut la Bucureşti, în anul 1876 luna :Vlartie 26. 
Studiile liceale la Bucureşti, iar cele universitare la Liege 

unde obţine titlul de doctor in drept. ,,.. 
ln anul 1903, se înscrie în baroul Capitalei. 
Intră apoi în ,nagi.:;tratură, fiind judecător la Bucu1·cşti, unde 

a stat până în Septcmbre, când a demisionat. 

Dela retragerea sa din magistratură, s'a înscris in Baroul 
Capitaiei, unde practică avucatur;i. 

�,.,,,.,,..,_ ..... ����� ��� 
��/'��.,_,...,..,_,,..,,_,,...��"Â"-���� � �� 

p. ŞTEFAN ZIATI\O
S'a născut în anul 1887, luna Ianuarie 27. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Matei Ba- · 

sarab din Bucureşti. 
8e înscrie a[JOÎ la Facultatea juridică, spre a'�i 

face studiile universitare. 
După excelente examene depuse, obţine în anul 

1906 luna IuniP,, cu mult succes, titlul de licenţiat în 
drept. 

Apoi, în anul 1907, se înscrie în Baroul Capitalei, 
unde profesează �i astăzi avocatura, str. Doamnei 23, 
fiind un bun avocat. 

' 
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M. PA� ASCHIVESC:U ... · 

Născut la 20 Decembrie 1877 
in oraşul Mizil, judetul Buzău. 

După terminarea cursurilor se
cundare, în ţară, ple'.lcă la Gand, 
unde urmează studiile univer
sitare. 

Se întoarce în ţară, Doctor în 
ştiinţele polftice şi în drept. dela 
Universitaten din Gand. 

Se înscrie apoi în Baroul Avo
caţilor din Capitală, unde profe
sează şi astăzi avocaturn, fiind 
unul din tinerii ;ivor.aţi, mult il

precim, posedând intin�e cunos-
tinţe juridice. 

Domnul ;ivocat M. Paraschi
vescu, a scris pc terenul econo
mic, ;irticole mult apreciate-, pu
blic;ite în diferite z;are. 

D. /"\IHAIL V. THEODORESCU

Născut în Iaşi, luna. Decembrie 1882. 
Studiile secundare :şi le-n. ftî1Jut în liceul Internat 

din· Iaşi şi complectate' la liceul Sf. Sava din Bucure'jti. 
Studiile universitn.re ]a Bucur0şti, unde a obtinut 

cu mult succes, în anul 1909 Iulie, titlul de licenţiat 
în dr'ept. 

La 3 August 1909 se înscrie în bRroul avoca.�ilor 
din Ia�i. 

Acbalmente pl'ofeseazti avocatura în C8pitri.lc1 Ca-
lea Victoriei 193. 

' 

Ocupă şi postul de avocat, pledant rtl C. F. H. 

Iar în 1902- 1903, a scos de 
sub tipar, primul volum complect, 
despre J1Jonopolul tutunului căruia 
i-a urmat un nou volum în 1904, 
despre Istoria Comerciului, din
punct de vedere economic.

Astăzi în ca!it;ite de Director 
politic,· conduce ziarul Ginta La
tină, organ muncitoresc, - ziar 
ce serveşte interesele meseria
şului şi muncitorului român. 

Io coloanele acestui ziar, d-nul 
M. Paraschivescu, desvoltă prin
cipii sănătoase, contrarii celor
impărtăsite de soci;ilistii interna
ţionali, pe cilri d-l Pa�aschive"cu,
ii consideră ca periculoşi orga
nizaţiunci no;istrc de Stat. ..J Lil 

,,, 
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Ai.BUMUi. CORPULUI AVOCATiLOR DIN ROMÂNIA 

D. NICOLAE AL. PAPADAT

Născut la 30 Mai, anul 1860, în ora�ul Bucureşti, judeţul Ilfov. 
Studiile secundare le face la liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
După absolvirea liceului, se înscrie ca student al facultăţei juridice 

din Bucureşti. 
Urmând cursurile în mod cât se poale de regulat şi dând examenele la 

ti111p, în 11nul 1886 îşi ia licenta în dri::pt, tralând în teza sa: «Despre Quasi-Contracte". 
1'ot în acest an (1886), imediat după obţinerea diplomei, se înscrie în 

Baroul Avocaţilor din Ilfov. 
Din anul 1886 a profesai neîntrerupt avocatura şi astăzi îşi are sediul 

în str. Modei No. Hl. 
A ocupat în trecut, postul de avocat al Eforiei Spitalelor Civile şi pos

tul de avocat al Statului. 
Ca culoare politică: Este conservator, înscris în partidul de sub şefia 

d-lui Petre Carp.
După venirea partidului conservator la guvern, dizolvândulse în Ianuare 

1911 Consiliul comunal al Capitalei, d-nul Nicolae Al. Papadat, este ales membru 
în Comisia Interimară, care a avut ca preşedinte pe domnul Dobrescu. 

După alegerea consiliului şi a primarului Capitalei, în persoana domnului 
Dobrescu, Comisia 1nterimară retrăgându-se, d-nul N. Papadat demisionează odată 
cu întreaga comisie interimar�. 

D nul Nicolae Al. Pap'adnt, ocupându-se neîntrerupt, cu avocatura, un şir 
c.le ani, şi-a dobândit vasto cunoştinţe juridice şi multă experintă, cea ce explică 
marea clientelă ce are · astăzi �i pe toată căutând a o satisface,- depunând o 
muncă încordată, pentru apărarea intereselor ce i se încredintează. 

Ca decoraţii posedă: Coroana României în grad,il de ofiţer. 

h 
}� r 

I 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



AtBtJMUL C6RPULUI AVOCAŢILOR D1N ROMÂNIA 

D. GEORGC CORBESCU

S'a născut în anul 1876 în Bucureşti. 
Absolvind cursul primar în ţară, pleacă la Paris. unde îşi urmează cur

surile liceale. 
Tot la Paris, îşi face şi studiile universitare, unde obţine cu disi incţiune 

titlul de doctor în drept. 
D-nul George Corbescu, face tot de odată şi ştiinţele politice din Paris.
După întoarcerea sa în ţară, intră, în magistratură, fiind numit IR- Tribu

nalul Ilfov. 

A fost şef de Cabinet al domnului Ionel Brătianu, fost Ministru de Interne. 
fn urmă, d-nul George Corbescu, e -numit prefect de Fălciu, funcţiune ce 

n. ocupat-o până Ia retragerea partidului liberal dela guvern Decembrie 1910.
Pentru meritele sal�, d- nul George Corbesm,, a fost derorat, fiind : 
Cavaler al Stelei. 
Ră.splata Muncei. 
Ofiţer Legiunea de Onoare a Franţei. 
Comandor Sf. Sava., 
Comandor Frantz Josef. 
ActualmPnle profrfează BYoc-atura în CEtpilală, fiind ct1 noseut ca un a

vorat de elită, posedând mult fond juridic. 
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ALBUMUL CORPULUI A,'OCAl'lLOR DT1' ROMÂNIA 

D. GHEORGHE D. GHEORGHIU

Născut în anul 1852, luna Februarie, în Bucur eşti. 
Studiile secun<lare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava 

din Bucureşti şi terminate la Galaţi. 
Studiile superioare �i le face la coala de Stiinte 

de tat. 
După avsolvirea cursurilor Şcoalei t,uperioare de 

Ştiinte de Stat, ocupă postul de ajutor de judec6Jor la 
Ocolul IV din Bucureşti, i:::ub-Grefier al Curţii de Apel 
din Bucureşti şi în sfârşit Şef de birou în �Iinisterul 
Lucrărilor Publice. 

După retragerea sa din functiune, eşind la pensie, 
se înscrie în Baroul Capitalei, unde practici:\ şi astăzi 
avocatura, în str. Uranus 20. 

1). ALEXAN1>RU 1>1'Vl1>ESCU 

Născut în Bucureşti, în anul I 85 6, luna Mai 2 5.

tudiile liceale le-a făcut în Bucureşti. 
Studiile universitare în Bucureşti şi Paris, de unde 

a obţinut titlul de licenţiat în drept. 
ln Barou s' a înscris în anul 1889. 
A fost mult timp judecător de Ocol. Fost grefier al 

!naltei Curţi de Cassaţie.
Actualmente practică avocatura în Capitală, pledând, 

foarte bine fiind competinte în toate ramurile dreptului. 
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ALBUMUL CORPULUI A\10CAfILOR DIN ROMÂNIA 

D. AL. C. ORĂSCU

S'a născut în Buzău, ht 11 Decembrie 1880. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul „Sf. 

Sava'' din Bucureşti. 
Studiile univcrsilnre tot la Bucureşti, unde a 

obţinut titlul de liccn{iat în drept, în anul 1902. 
In anul 1903, se înscrie în baroul avo::nţilor 

din Capitală, unde practică şi astăzi avocAtura. 
A fost şef <l.e Cabinet al Ministerului de In

terne. 
Avocat special pentru islazuri pe lângă Mini

sterul de Interne şi Comisarnl gLl\'ernului la lotc
rin. de stat. 

De cunlnd eslo numit Decent la univcrsitnl.ca 
din Bucureş! i 

���~~~~~~.....,--.,.....,--.,��������

D. MIHAIL CEREŞEANU

Născut în anul 1857, luna Februarie 19, în comuna 
Filipeşti, judetul Prahova. 

Studiile secundare şi 1.::-a făcut la liceul „St. Sava'' 
din Bucureşti. 

Studiile universitare tot Ja Bucureşti, unde a obţinut 
titlul de licentiat în drept. 

A fost şef al Biroului de Urmăriri dela Creditul 
Rural din Bucureşti. 

Director al Prefecturei de Ilfov. 
Iar dela 1888 s'a înscris în Baroul Capitalei, de 

când profeseazt't avocatura neîntrerupt pâm\ astăzi, fiind 
un bun şi apreciat avocnt. 

Dela 1895, ocupă postul de avocat şef al conten
ciosului din Ministerul de Culte �i Casa Şcoalelor. 

� 

•
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i\LI3U�IUT. CORPULUr A VOCAT!LOR DIN ROMÂN!A 

o. GRIGORE URLĂŢIANU

Născut în anul 1864 luna Octombrie, in Buoureş(I: 
Studiile secundare şi le-a făcut in Bucureşti, unde a ob

ţinut litiul de licenţiat în drept, în anul 1886. 
Pleacă la Paris. pentru a'şi complecta studiile juridice. 
ln anul 1890, obtioe cu mult succes, tillul de doctor în 

drept, al "Cniversitt\\ei <lin Paris. 
Se ioscrio apoi io Baroul Capitalei, în anul 1891. 
Intră apoi în magistratură, dar nu slei mult şi so retrnge, 

pentru a îmbrăiişa din nou cariera de avocat. 
Actualmente profeseazlt avocatura tot în Capital�, fiind 

unul din avocaţii cei buni din Bucuroşii. A fost în două rân
duri membru în consiliul de disciplină al Damului Capitalei. 
Profesor la şcoala de ştiinţe de Stat. 

Ca cuioare politică : Faco parte din membrii de frunte 
ai partidului conservator-democrat, încă dela formarea acestui 
partid. 

� V'V" � ...........,�,...,....,, ..... �_,.._,....,,. �� ............... �� � 

��.,...,,,...._,.� � . ...... 

O. FERICLE Vt::ROFOL

Originar din Bucureşti. 
Sludiile secundare şi le-a făcut la liceul <Sf. Sava> 

din Bucureşti. 
Luându-şi b�calnureatul, pleacă in străinătate şi se 

înscrie la Fctcultn.' ea juridic,\ din Geneva. 
In anul 1 60, obţine titlul de 1iceniiat în drept. 
In Barou, s'a înscris din anul 186 
A fost procuror la Argeş, procuror Ia Bucureşti, 

membru la tribunalul Ilfov, judecător de instructie, pre
iidcnt la sectia II-a tribunaiul Ilfov, preşedinte tribu
nalul Comercial llfo,·, prim preşedinte al lribunalului 
llfo,·, membru al Curtei de apel din Bucmeşti. 

Acf.ualmenle profesează avocatura în Capitală, fiind 
şi nvocat al Creditului Funciar 'Cl'ban din Bucureşti. 

J\ scris: Despre anticreză în dreptul civil, ca teză de licenţă. Diferite articole 
juridice, publicate în ziarele judiciare. 

Ca decoraţii: Ofiter al Coroanei Ronu\nici. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAlILOR DIN R OMÂNIA 

D. N, FOLIZU-/V\ICŞUNEŞTI

S'a născut la 4 Decembrie 1874. 
Studiile secundare si le-a făcut la Bucuresti. 
După luarea bacal�ureatului, urmează cu�surile Facultătei 

juridice din Bucureşti, obţinând cu mare succes, titlul de lice'n
ţiat în drept. 

A fost functionar în Ministerul Afacerilor Streine. 
A intrat ap�i în magistratură, dar s'a retrns curând, pentru a 

practica avocatura. 
In anul r900 s'a înscris în Baroul Capit;ilei, unde profe

sează si astăzi avocatura, fiind si avocat al C. F. R. 
Domnul N. Polizu-Micşuneşti � un bun avocat, cunoscut în 

Capitală ca foarte stăruitor în susţinerea cauzelor clienţilor d-sale. 

��� ����� 

-~�-rv-.,v"VVV-..,,'V'.,'-/V'""'-"-'°V"v"V'oA"-"'V"VV°',-VV"vV'""'-�"'-"~'VV"-��...,...,-.,..-. 

1). Alex. (i. Săvulescu

Născut în Bucureşti la 3 
Aprilie 1882. 

Cursurile secundare şi le 
face la liceul Sf. Snva. 

Cursurile Universitare tot 
în Bucureşti, fiind înscris la 
Fa.cultatefi ele drept. 

In anul 1005 îşi ia li
- centa în drept. 

Tot în acest an, se �i in -
scrie in Baroul Avocntilor 
din Ilfov. 

Dela 1905, data în.scrierei 
în barou şi până astăzi, two
feseaztt neîntrerupt avoca
tura, - în str. Virgiliu No. 3. 

Domnul Alex. G. Săvu
lescu, de�i avocat tânăr, 
însă curând şi-a cucerit un 

loc bun printre avocaţi, fiind 
recunoscut ct� un bun avo
cat, care munceşte serios, 
posedând frumoase cunoş
tinte de drept. 

Achrnlmente r,:;ai oc:upi't 
şi postul de şef al Conten
ciosului la Banca de Scont 
din Bucureşti. 

Desigur, că functionr\nd 
ca avocat al /'\.cestei Bănci, 
se va specializa şi mai mult 
ln afacerile comercîale. 

Yluncind serios, el-nul Al. 
G. S;_'ivuloscn, va repurta
cele mai frumoase succese
în cariera sa do avocat,
mărindu-se şi mai mult fru
moasa sa clientelă, pe care
o are astăzi şi pe cam se
sileşte a o satisface la timp.
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAl'(LOR DIN ROMÂNIA 

D. ANGHEL ATHANASIU

�,1svut in anul 1873, luna 1oembrie 7, în Bucureşti. 
D�p�l n.bsolvirca. liueului sf. Sava din Bucureşti, 

lmlmlu-şi lrncnlaureatul, se înscrie la Facullalea jul'idic,:'t. 
In anul 1809, obtine cu mult succes, litiul <le li

ccnlial in drept, tratând despre ,,Chestia Socială". 
Asl..izi prnclică avocatura în Capitnl.-1, str. General 

I. Lahovary.

Ocupă şi postul de avocat al Statului clasa I, 

pc l„i.11g,\ .Mi11istcrul Domeniilor. 

�����....,._...�� ----.......-- -�-�� � .___... 

D. N. DARVARI

Născut la Bucureşti în anul 187 3. 
Studiile secundare şi le-a făcuL în Bucureşti, la liceul Mihai 

Viteazu. 
Luându-şi bacalaureatul, urmează cursurile Facultăţei juridice. 
In anul 1899, obţine titlul de Licenţint în drcµt al Uuiver

sităţci din Bucureşti. 
Tot în acelaş an, se şi înscrie în Baroul Capitalei, unde 

pracLică neîntrerupt avocatura dela data inscricrei. 
D-nul N. Darvari a ocupat postul de avocat clasa I la

Primărie. 
Se ocupă foarte mult cu materia comercială, unoe are spe

cialitatea sa. 
Actualmente este ales Consilier comu nai al Capitalei. 
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ALilUMl!J. CORPULUI AVOCATJLOR DJN ROMÂi'.IA 

o. I. COST ACOFOL

Este originar din Bucureşti. 
Studiile liceale le-a făcut la Sf. Sava din Bucureşti, unde 

obtin e bacalaureatul. 
' Pleacă apoi la Liego în Belgia, unde obţine tillul de 

doctor în drept, în anul 1894. 
Intră apoi în magistratură şi ocupă rând pe rând dife1ite 

posturi. Aşa: A fost judecător şi procuror. Şef de Parchet. 
Secretar general al primăriei Capitalei. 

Retragându-se din fuucţiuoe, îmbrătişează din nou cariera 
de avocat, practicând'o în Capitală, unde n nrnşit să-şi facă 
o frumoasă clientelă, graţie muncei depusă şi a cunoştinţelor
multi· ce are.

Intrat în politică, se însene în partidul naţional-liberal. 
A scris: Mai multo monografii do drept şi difo; ite ho

tărâri publica te în ziarul „Droplul" pe timpul când era mugislrnt. 
Este locotenent de a1tilerie în rezervă. 
Ca deco„aţii: Ofiier al onliuului Coroana Rom::\niei. Me

dalia Jubiliară Carol I. 

-~�-----~-,......__,.._..,_..,_........_._.._..._..._..__�_...,......_..._.._......., ............... ��""��,� ,.._,,...,._,, ............... ,v ... ,,, 

rv...,..._ ...,_, _...,,.,,........-v..._,. ....,,...,,....,,,,,...,,.,......,_..-..,-..,_......,,..� ............... ..,��,-...,,,.....,, ...,.,.......,........._ .,_.,..., .,,, .., � ""'..., ,_,'-"'-''-' ...,....,,....,�...,,.........,..__, .... ,.........,...._...,.....,...,...,_ �'-"'"-

o. TO/t\A BOATĂ

Născut la 1872, in comuna Nicolcntzi din Banat. 
Studiile liceale şi Ic-a făcut in Biserica Albă şi in Braşov. 
Vine apoi la Bucurqti şi obţine titlL1l de licenţiat în drept 

în anul 1898. 
In anul 1899, se inscrie în Baroul Capitalei, unde practică 

şi astăzi avocatura. 
Este directorul ziarului «Rumen ischer Loyd». 
A scris în materie de drept, Cadastru şi cărţi funciare în 

Ungaria. Reorganizarea comunelor rurale şi Monografia comunei 
Nicolentzi. 

D-nul Toma Boată, e special •in materie civilă şi comercială.

r-
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ALBUMUL CORPULUf AVOCATILOR DTN ROMÂNIA 

D. GHEORGHE C. DRAGU

Născut la 20 Decembrie 1866 în Corn. Coroeşti Jud. Tutova. 
Absolvent în 1887, al liceului Codreanu din Bâr.iad 
Absolvent în 1800, al şcoalei normale superioare J.in Bucures.ti. 
Licenţiat în :storie şi filozofie în 1801, de la Universitatea di!2_ Bucureşti. 

Profesor litular de filozofie s.i d1·opt la liceul Laz.:lr din Bucureşti, în 1002. Ad
vocat, Profesor de ştiinţe sociale s.i politice la şcoaht superioan\ de răsboi. 

Membru al Ateneului Român. 
Fost membru al grnpărei radicale sub G. Panu, înscris în 1897, în par. 

t.idul liberal, la epoca trecerei grupă.rf-i radicale in pal'tidul conservat.or. 

I � 

� 

I � 

I � V,�� 

I � 
fJJ)?J? ly,� 

� 2â 
Deputat Bles al co!egiului H de Tutova, în legi:::;laturile 1901-1904 şi 

1907 - ,;_010. 
Membru delegat de cameră în consiliul de administratie al casei de depuneri. 
A puhlicE1,t: ,iMetafizica şi Ştiinţa". Cât putem şti despre lume. Din obi

ceiurile s.i viata sufletească a animalelor. Teoria Rvoluţiunei. Cc.\ţi ne bucurăm de 
progresul în artă., ştiinta şi viată socială. l\forala şi ştiinţă în evoluţiunea societă
ţilor omeneşti. Gestiuni economice. Reforma Invătământului secundt1r. Dificultăţile 
de învins în adaptarea noastră Ia civilizatiune. Noţiuni de drept uzual, şi econo
mie politică. Cestiunţ)a ţărăneascct în România. Necesitatea reformărei impozitelor 
noastre etc. şi multe articole de ziare şi reviste, cu co prins politic, filozofic, eco -
nomic, etc. 

E un avocat bine apreciat cu mult fond juridic. 
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ALBUMUL CORPULU[ AVOCA'flLOR DIN RO�LÂNIA 

o. ILIE OFRESCU

Născut la 2 Iulie 1856, în comuna Suta Seacă, 
judetul Dâmbovita. 

După absolvirea cursurilor liceului Sf. Savn, din Bu
cureşti, urmeazt\ cursurile Facultătei juridice. 

In anul 1883, obţine titlul de Jicentiat în drept, 
al Universităţei din Bucureşti. 

A fost Şef de serviciu al Reg. l\fon. Statului. 
Apoi Şef ele servic:iu la Oirecţia V1.lmilor, .Ministerul 

Fnantelor. 
Aclu,tlmento practicJ a\·ocatura in CnpiLnl,\, Bulo

\',mlul Elis.ibdn 3î, fiind şi avocat al Cc\ilor Ferate. 
A scris: C,Uev,t ar!icole la c1CuriP,l'U] Judiciar». 

� � ��....,......���...,.....,,....� 

�������""-"������/'\ � ...... � 

D. MARCEL I. OPREANU

Născut in Bucureşti, la 7 Mai 1886. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Malei Ba-

sarab <lin Bucureşti. 
Licenta in drept o obţine în anul 1906. 
Licenţa în litere tot în nnul 1906. 
A fost Prc�rdinte al SocieUHei stucl<'ntilor cd..iniunea». 
A luat pnrle activă, fiind în fruntP,t comitetului 

orgnnizntor la întrunirea studenţeasc,\ dele, 13 Mnrt ie 100(5. 
Astăzi pr.ictic,.'t avocRtura în Cnpilnlă, sir. 1talii-1nă 10, 

fiind :;i avocat nl Cnsci Rurale. 
Ca decorntii: Medalia j11bilian1. Carol r.

, 

,, 
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__ ALBUMUL CO!{PULU! AVOC \ r1LOR DIN ROMÂNIA 

D. RO/V\ULUS POPESCU

Născut la 7 Noembrie 18Î7, în comuna Plătăreşti, 
judeţul Ilfov.

După luarea bacalaureatului, urmează cursurile Jra
cu!t.c"tţei juridice din Bucureşti. 

In anul 1001, după frumoase examene depuse, ob
ţine titlul de licenţiat în drept. 

La 2 Ianuarie U:>02, se inscrie in Baroul Capita
lei, unde profesează şi c.1sLc1zi avocatura, fiind un avo
cat bine căulat, cnre munceşte şi depune multă. stifruinţă 
în studierea tuturor proceselor. 

Actualmente csf e cwocat al . 'talului, pe lâng,"\. :Mi
nisternl Domeniilor. 

i). C. V. SAVESCU 

D-nul C. V. Săvescu, tânărul
avocat din Capitală, s'a născui 
la 9 Februarie 1884. 

După absolvirea liceului din 
Bucureşti, urmează cursurile 
FacuHăţei de drept, tot în Bu
cureşti. 

Ga student, d. Săvescu, a 
muncit foarto mult, fiind foarte 
mult apreciat de profei-orii săi. 

După stăruinţele d-sale, a luai 
fiinţă „ Tribunalul juridic stu

dentesc", care foloseşte foarte 
mult studenţilor dela drept, obiş 

nuindu-i cu practica principii
lor j,1ridico. 

In anul 1906, obţine în mod 
strălucit, tillul de licenţiai in 
drept, al Universităţei din Bu
cureşti. 

Se ins0rio apoi în Baroul Ca
pitalei, unde practică şi a!::lăzi 
a,·ocalurn, fiind un bun avocat. 
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ALDU�lUL CORl'llLIJf AVOC TILOR DIN ROM,\SIA 
------ -- --- -----

D. Constantin Dobrovici

S'a născut în anul 1883 în oraşul Tecuri. 

După absolvirea cursului primar, se înscrie în liceul „Co

dreanu" din Bârlad, pentru a-şi face studiile secundare. 

Luându-şi bacalaurentul în ţară, se duce Ia Pari�, unde ur. 

manei cursurile facultătei juridice, obţine titlul de doctor in drept
Intors în ţară se şi înscrie în baroul Cnpitalci, profesând 

neîntrerupt avocatu1a până astăzi. 
E spcci,11 in mate1ie civilă şi comercială . 

. - ... ....  � ... , _,,.,_....._,.. __ .... ,..� _._...,.._,,...,. ....... 
--....,,�....,..._,..,, ........,, ............... ,,_,_.,,.........,w, 

.._,.. ,,..._,,...__,.r>J��,.....,,.._,,...,,.,.�..,....,,...� 

- .., v ... �� ........... � .. �.,.....,,....,,"""'-'"_...._. .......... ......,....,_,."",...,,..._,�V'\,,"V 

1). I PICTOR IAN 

?\,\scut 111 nnul L G3, luna Octombrie în ora�ul 
Crnio,·n. 

Dupc'i nusoh·irra liceului Carol J din Crnion1, luin- / 
du-şi bacalauronlul, ,·ine la Bucureşti, J en(ru a·:şi face b.sl11diilc uni\·crsitnrc. 

"7 Jn anul J887 obţine titlul de liceniiat în drept al 
universitc1�ei din Bucure�Li. 

ln August ncelaş an se şi înscrie în baroul Capi
talei, unde profesează şi asUtzi · avocatura în slr. Al. 
Lahovari No. 5. 

A fost secretarul general al Ministerului de finante 
şi director al Ministerului de Finante �i dfrector al cR• 
sei do depuneri. 

,\ sc.-is: ,,OeSJJre oblig,i(iunilc 1·iinziiwrului··, ca 
ca subiect de tezc1. 

Ocupă şi postul de direclor ni Hevislei economico şi financiare. 

' .  -� 

Ca decoraţii: Ofiter al ordinului „Steaua Somâniei"şi „Coroana l-{omâniei''. i"·J
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ALBUMUL CORPULUf AVOCA+'ILOR DIN ROMÂNIA 

O. DUMITRU NEAGU

Născut în anul 1873 în 
oraşul 'I'ccuci.

După absolvirea cursului 
primar, so înscrie în liceul 
M'ttei-Bnsarab din Bucmeşti. 

Cursurile Universitare le 
urrncnzrî. Lot în Bucureşti, 
fiind înscris la Ji'ncult,atea 
juridică .. 

Dupi"i. ]uRl'ea licen{ei în 
drept, intră, în mngistraturit 

Esto n11rnH rnni inU\i în 
fa�i. De nci c:;ie inrnsfcrnt 
la Bucureşti. 

După ce funcţionează un 
timp, ca judeciUor la Bucu
re�ti, se retrage <lin rnagis
fralw'i.1, şi se înscrie în .Da-

D. Titu Popovici

Născut în Braşov, la anul 1869, 

luna Maiu I o. 

Studiile· liceale la Bi-aşov, iar 

Universitatea la Iaşi, unde a ob
ţinut titlul de licenţiat în drept 

în anul 1896. 
Tot in ace\aş an se şi înscrie 

în Barou. 
A ocupat posturi şi în magis

tratură, fiind procuror şi judecător. 
Apoi a mai ocupat şi postul 

de inspector al poliţiei Capitalei 

contribuind în această· calitate la 

organizarea poliiiei generale a 

statului, în unire cu fostul pre

fect, d-l I. G. Saita. 

rou şi până astăzi, a pro
f esRt avocatura neîntrerupt, 
specinlizându-se în afacerile 
comerciale �i civile. 

Domnul D. N'engu, a scris 
până acum: «Codul Civil co

menfotJJ, în două mari vo
lume. 

Această luc1·[u·e, e de 
mnre importnn�ă, şi a fost 
bine pri111ită, atât în cercul 
nv·.:catilo,·, cât şi al magis
fri1iilor. 

IJe sigur, că d-nul D. 
Neagu nu so va opri noi, 
ci va c,\uta să dea la lu
mină �i alte lucrări de drept, 
care desigur că vor fi bine 
cercetate <lo publicul inte
resat. 

A luptat din răsputeri, pP.ntru 

menţinerea inamovibilităţei în po

liţie. 

A redactat două proecte in 

ma:erie de poliţie, ca Inregis
trarea popuiaUei şi Jlfodificarea 
legei ser·vilorilor, fiind însărcinat 

cu aceste lucrări, de răposatul 
Vasile Lascăr. 

E avocat ci. I al Comunei Bu
cureşti. 

Avocat al poliţiei Capitalei, ca 

să apere interesele poliţiei, în 

materie de ultragiu, etc. 

Ca decoraţii: Ofiţer al Co
roanei României. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. EM. PROTOPOPESCU-PACHE

�,'iscut la Bucureşti, în anul l881. 

Studiile secundare :_;i le-a făcut în liceul t. Barbe 

din Paris. 

tudiilc universitare tot la Paris, unde a obrinut 

fitlul de licenţiat in drept, în anul 190 . 

Tntol's în tan'i, s'a însc:·is în nnul l OOO Iulio 15, in 

Baroul Capifalei, unde practidi. �i asU\zi a\·ocalura in 

strnda I. C. Brătianu No. 3. 

lntrat în vinta politică, s'a înscris în pa:·ti<lul con

sern\lOr, Îlind un membru marcant in acest partid, îm

prc1111t\ cu fn-1tele <l-snle follcl Protopopescu-Pache. 

��----------~~~~� .,,.._...,.�..,....,,...,,,�-�� ���............... � �""-��,.._,.._ � 

O. I. BOTENI

Născut in fulie 1881 în lfocu
re�ti. 

Studiile secundare şi le-a făcut 
in liceul I. Brătianu din Pit<'şti. 

Studiile universitare în Bu, u
reşti, unde a obţinut titlul ele li
cenţiat în drept, in anul 1907. 

Tot in acelaş an, s'a şi înscri„ 
în Baroul Capitalei. 

Intrat in viaţa politică, s'a in
�c1 is în partidul naţional.libC'ral. 

Astăzi e profesor titular de 
limba franceză la liceul Matei 
Basarab, profesând şi avocatura 

în Capitală, strada Clopotarii Vechi 

:-: o. 5 I bis. 
A scris : « Cnsa d1it ,l/usccl», 

volum de nuvele. «Din sat11l11os
tna, \'Olum de nuvele editura 
«Minerva». «ln ::.le de 'iJacan(ă», 
nuvele bibliotC'ca «ol i n er v  a»• 
«Drumul», biblio:eca «Minerva». 

Este şi directorul revistei lite
rare „Căminul nostru". 
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ALBUMUL CORPULUI AVOC:ATILOR DIN ROMÂN!A 

'P- V. ANTONESCU 

Este or1g1m1r din Bucu
reşti. 

După terminarea studiilor 
secundare în ţară, pleacă la 
Paris, pent.ru R'şi foce stu
diile universitare. 

După strălucite examene 
depuse, obţine cu distincţi
une, titlul de Doctor în drept, 
al UniversiU\�ei clin Paris. 

Tntors în tRr,i, intră în 
magislnlf uriî,fiincl numit_jucle 
Suplennt, pe Jâ.ngi'\. tribunR
lul Ilfov. 

Retrăgându-se din magis
trntun1, îmbrăţişeRză cariera 
Je 11vocat 

Irnpurf,1şi11d ideile liberale, 
s'.1 î11scris în ptlrtidul natio-
11 n 1-1 i bernl. 

ln ultinrn. gu,,crnR.re libc
ral,i, n oc11pat innltul post 
de Secret nr Gcnernl la. Mi
nisterul Domeniilt1r �i Agri
e11llurei. 

J\c:;L,"lzi prncticu flVOCfltlll'ft 

in Cnpitahi, fiind un nvocnt 
de rrnnte. în Bnronl de llfoL 

�.,,.._.,,......,,.. ........................ ,....�..........,,... ..................... .............., ��� ���~��""'���~��� �............___ ................... .,... 

D. Ionel Protopopescu-Pache

Originar din Bucureşti.
După fo.1 erea studiilor Re

cundare în Bucureşti, se înscrie 
la Facultatea juridic{!, spre a''?i 
face studiile univer;;ilarn. 

Obţinând cu mult succe", <li
ploma de licenţiat în drPpf, îm
brăţişează cariera de avocat. 

D. Ionel Protopopescu-Pachfl
a intrat în viaţa politic('!, în
scriindu-se în partidul conser
vator. 

AvtLOd o independenţă socială, 
a putut să fie un sincer luptă-

tor politic, căuttwd a profesa 
ideile politico în mod cât mai 
deschi,::. 

P,1rtiz 1n ;iJ ideilor ('onc:erva
toar(', n, ciînlal să r,'i,pâniiPască 
ctU mai. mulf aceste idei, in cer
c11l c111,oşti11ţelor ;:ale. 

Gr·aţi<l nH111c1,i depu;:ă în, par
tidul.<'On�r,rvalor la venirea :1CO"
t11i partid la g11vc m, în Decem
brie 1910, fl�te ale;- îa Conc:iliul 
Comunal, al Capitalei, încredin 
ţfwdn-i-so postul de al III-iea 
ajutor de Primar. 

Profesea7.ă avocatura în Ca
pitală, str. I. C. Brătiao11. 
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ALBUMUL CORPULlli A \'OCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. Anibal Theodorescu

S'a născut la Focşani, în anul 
188r, luna Februarie 21. 

După terminarC'a liceului Mih1i 

Bravu, luându-şi bacalaureatul 
în 1899, cu premiu de onoare, 
se înscrie la Facultatea juridică 
din Bucureşti, unde obţine în a
nul 1903, titlul de licenţiat in 
drert. 

Pleacă apoi la Paris, unde ob
ţine cu mari elogii, în 1905, titlul 
de doctor în drept, trntând des. 
pre : «Les lois roumnins et lcs

otrangers». 

întorcându-se în ţară, continuă 
a practica avocatura în Capitală, 

unde era deja înscris în Barou 

încă din anul 1903. 
Jn ani 1909 e numit Docent 

un,versitar, iar în 1910 Conferen

!iar la facultatea de drept. 
Face parte din comitetul de 

redacţie al Curierului judiciar, fiind 
membru în acest comitet. 

E membru fondat0r al revistei
critice de drept, legislaţie şi ju
i ispruden(ă. 

��-----.�-��� �
�� ...........___ �����

D. Vasile Toneanu

ăscut in l'lnul 1869, luna 
Decembrie, în oraşul Călă
raşi. 

Studiile secundare şi le-a 
ft'tcut la liceul sf. Sava din 
.Bucmreşti. 

Luându-şi bacalaureatul 
s'a înscris la Facultatea ju
ridică din Bucureşti, pentru 
a'şi face studiile universitare.

fo anul 1903, obtine · itlul 
de licentiat in drnpt. 

Tot in anul 1003, se �i 

înscrie în baroul din Capitală. 
Actualmente profesează a

,·ocatura la Bucureşti, ocu
pând şi postul de A1 tist So• 
cieta1· clasa [ al Teatrului 
National din Bucureşti şi c!i
rector de sceniL 

A scris: Diferite piese ju
cate pe scena Teatrului Ia
tio1rnl. 

Ca subiect de teză a avut: 
,,,Junhnântul". 

Ca decora,ii: Bene i\Ie
renti clasa I. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢIT.OR DIN ROMÂNIA 

D. HAGIANTON

S'a ni'iscut în anul 1863, în ornşul Ploeşti. 
Studiile secundaro şi le-a făcut la liceul „Petru şi Pavel" din Ploeşti. 
După luarea bn.calaureatului, pleacă la Lioge, spre a'şi face studiile 

universitare. 
Obtinând cu mult succes, titlul de Doctor în drept şi în şliinţele politiee, 

se intoarce în tan'i. şi îmbrătişeaz,\ c�rieni d<1 aYocM. 
A fost Subprefect în lalomi(R �i la Rulina. 
Apoi Prefect al judetului Tulcea 

Intrat în luptele politice, r:s'a înscris în partidul conservator, actualmente 
sub şefia O-lui Petre Ca1·p. 

Ca decoratii : Ofiţer al Coroanei României, Răsplata Muncei clasa I pentru 
înv1.1tământ, Medalia Jubiliară şi Comandor ordinului Nişan Ifticar Tunis. 

Inscris în Baroul Capitalei, a practicat avocatura în str. Romană ro. 81. 
Actualmente ocupă înaltul post de Inspector General administrativ. 
D nul Hagi Anton, care a dat dovezi, în toate functiunile sale, de multă 

putere de muncă şi de bun administrator, va l&sa frumoase urme, în înalta dem
nitate ce i s'a încredinţat. 
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ALBU�lUL CORPULUi AVOCATJLOR DIN ROMÂNIA 

D. C'om11en Petrescu Nicolae

Născut la 25 August 1881 în Bucureşti. 
Studiile secundare �i lea făcut în tară, la liceele La.zăr şi Sf. Sava din Bucureşti.
După luarea bacalaureatului, pleacă la Paris, pentru a'şi face studiile

Universitare: 

j 

Fiind unul din cei mai buni studenţi ai facullăteijuridice din Paris, obţine
-�cu mult succes, diploma de licenţiat în drept, în anul 1902. �

Se înscrie, pentru a urma cursurile de doctorat. 
Dând şi aci,excelente examene, obtine, în anul 1905, titlul de docto1· în drept.
In anul 1902, după !uarea licentei în drept, s'a înscris în baroul avoca-

tilor din Capitală. După întoarcerea sa în ţară, intră în magistra!ură.

Este numit în 1906, ca ajutor de judecător la Ocol VI din Bucureşti.

j 

! 

l 

1 
I 

Apoi supleant la tribunalul Ilfov în 1906. Şi in sfârşit, judecător de şedinţă la tri-
bunalul Ilfov în 1909. �

Actualmente profesează avocatura în Bucureşţi Str. Al. Lahovary 36,
fiincf. unul din avocaţi de frunte ai baroului Capitalei . 

. Mai ocupă şi postul de avocat al Statului clasa I. 
Este &i Conferenţiar onorar, pentru economie şi legislatie industrială la

facultatea de drept din Bucureşti. 
A scris: Etudes sur le3 origines dela Magistruture Roumaine (Paris 1902).
Etude sur la condition des israelits en Roumanie (Paris 1905). 
Accidentele Muncei. (Bu<;Ureşti 1907). 
Studiu asupra intervenţiei statului între capital şi muncă. (Lucrare înco

ronată de Academie, Bucure&ti 1910) etc. 
Ca decoraţii: Oficer al Academiei şi Oficer al Coroanei de Stejar (Olandez).
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.H.buMuL codiJLut AVOCA'ţ'ILOR n,i; ROMÂl\!A 

o. SCARLAT ARION

Născut in anul 1868, luna Octombrie 10, în Bucureşti. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava din 

Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultateaju

ridică din Bucureşti, unde obţine titlul de licenţiat în drept. 
Pleacă apoi la Paris, şi în urma exam/lnalor depuse, este 

declarat diplomat al Şcoalei de ştiinţe politice din Paris. 
In anul 1895, se înscrie în :Barou. 
După întoarcerea sa în ţară, intră în luptele politice şi 

împărtăşind principiile partidului conservator, se înscrie între 
membrii acestui partid. 

In anul 1905 este allls deputat de Vlaşca. 
In alegerile generale din Februarie 1911, este ales Se

nator de Vlaşca, la coleg. II cu 132 voturi. 
A scris : « Situation economique et sociale du payson en 

Roumanie» ,,Cestiunea Socială". 
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler. 
D-l Scarlat Arion, e un bun parlamentar, şi s'a distins 

foarte mult, luând parte activă la toate discuţiunile ce au 
urmat asupra legilor prezentate. 

Actualmente profesează avooatura, în Capitală, fiind avo
cat de frunte şi cu o frumoasă poziţie socială. 

D- PETRE BORŞ

Născut în luna Iunie, anul 1838, în judetul Hoti
nului, Basarabia. 

St11diile �i le-a făcut la Academia Mihăileană din Ta.şi. 
Dela 1860-1866, a fost trimes cu votul Camerei 

din Moldova, din şedinţa pela 24 It..nie 1860, la Turin, 
pentru a'şi urma cursurile de doctorat. 

Se întoarce apoi în tară, ca doctor în drept, dela 
Turin, intrând în magistratură. 

A ocupat postul de Procuror General la Curtea de 
Aoel din Iaşi la 1868 şi la Bucureşti 1871-1872. 

- A fost Deputat şi Senator.
A scris : Monografii asupra regimului npelor, ca.

nalizarea râurilor noastre şi irigatiuni. 
Actualmente profesează avocatura la Bucureşti, 

fiind unul din avocati de frunte, din baroul de Ilfov . 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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.r. D. DIMITRIE DOBRESOU

Născut în anul I 869, luna Ianuarie în comuna Jilav.1, 
judeţul Ilfov. 

Studiile secundare şi le-a făcut în Bucureşti la Li
ceul Matei Basarab. 

Studiile Universitare la Bucureşti, unde a obţinut ti· 
tlul de licenţiat în drept, în anul 1899. 

Se duce apoi la Paris, unde obţine €10ctoratul în drept. 
Intorcându-se în ţară, a intrat în magistratură, fiind 

judecăwr şi procuror la Tribun:ilul Ilfov. 
Retrăgându-<;e din magistratură, se în:-:crie în Baroul 

Ca pita lei, în anul I 90 r, unde profc>sează şi astii zi a voca
tura, fiind şi avocat al Statului clasa I la ministerul Do
meniilor. 

A scris: ,,L' evolution de ]'idee de droit". 
,,Psihologia penală a ţăranului". ,,Psil11logia juristu

ui". ,,Psihologia penală a ţiganului". Uri gin a săi batică a nunţilor ţărăneşti. Şi în sfâr
şit alte diferite articole, publicate în diferite reviste. 

Ca decoraţii : Ofiţer al Stelei României. Medalia Jubiliară Carol I. 

,,..,.� ,V .r,JV'V'V'V � � �-'-AA��A/'-./"-"./'V-,,-..,-..�VV'--'V'V'"""-" 
�� � � 

D. OHR. DIMOPOL

Născut în Julie '1868, în oraşul Brăila. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Brăila. 
După luarea bacalaureatului în ţară, pleacă la A

tena, în Grecia, pentru a 'şi continua studiile. 
ln anul 1892, obţir.e tittlul de Doctor în dl·ept. 
ln anul 1897, se. înscrie în Baroul Capitalei, unde 

profesează avocatura şi astăzi. în str. Speranţei', 19. 
Ca culoare politică : Conservator. 
Căpitan de Cavalerie în rezerv}'i.. 
Actualmenta este Consilier Comunal al Capitalei,. 

Delegat în Consiliul de Adminisfratie al Societăţei de 
tramvai.- Membru în consil:ul de Administraţie în mai 
multe societăţi şi in sfârşit Avocat al Casei Regale. 

A scris : Diferite articolole juridice, politice şi e
conomice. 

Ca decora.ti: Coroana României în gradul de ca
valer. Medalia jubiliară Carol 1 �i Meritul civil (Bul
garia). 

,-------------, 

• 
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o. E/V\IL IOACHI/V\OVICI

r ăscut în anul 1863, luna Ianuarie 6, în comuna Domneşti 
judeţul Putna. 

Studiile secundare şi le-a făcut la liceul „Codreanu" 
din Bârlad. 

1). VICTOR E. IO�CHI.R\OVICI 

Este fiul d-nului Emil Ioachi_ 
movici. 

S'a născut în Bucureşti la 24 
Februarie 1887. 

După ce urmează cursurile li
c�ului Lazăr din Bucureşti, se 
înscrie la Facultatea Juridieă 
pentru a'şi face stucliile nniver
sitare. 

In auul 1906,după excelentele 
examane�depuse, obţiie titlul de 
licenţiat în drept, al Universită
ţei din Bucureşti, 

Pleacă apoi la Paris, pentru 
a'şi urma cursurile de doctorat. 

In anul 1911, obţine cu mult 
succes, şi titlul de Doctor în 
drept. 

Urmează apoi rursurile facultătei juridice din Bucureşti 
obtinâ.nd în anul 1889 li!lul de licenţiat în drept. 

· Tol î1i acelaş an se şi însori� în baroul Capitalei, unde
profesP-ază şi astăzi nvocatura. Str. Ştirboi-Vodă 178. 

Intrat în viaţa politică. s'a înscris în partidul conserva
tor dA sub şefia domnul11i Petre Carp. 

A scri8: ,,Asupra posesiunei în dreptul civil şi roman", 
ca feză de Jicen{ă. 

Diferite scrieri politice, publicate în ziare. 
Pentru meritele sale, d-l Emil Ioachimovici, a fost de

corat cu Coroana României în gradul de Cavaler. 
A ocupat postul de şef al Contenciosului la Regie. Con

silier comunal la Bucureşti şi judecător de pace la Ocolul 
II Bucureşti. 

In baroul Capitalei, îl vedem 
înscris încă din anul 1906, data 
obtioerei diplomei de licenţă. 

Intorcându-e în tară, conti
nuă a profesa avocatura tot în 
Capitală, str. Ştirbei Vodă 178 
intrând�şi în luptele police. 

Adept al pricipiilor conser
vatoare, s·e înscrie în rândurile 
part id ului conserva tor. 

D. Victor E. Joachimovici, o
un tânăr avocat, care dela în
ceput s'a afişat ca un bun avo
cat, posedând mult fond juridic 
şi o mare putere de argumen
tăţie. 

Intr'un cuvânt e un tânăr ou 
viitor, bine apreciat, în special 
in cercurile juridice din Capi
tală. 
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D. MIHAIL MORA

Născut la Bucureşti, în anul 1883. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Lazăr din Bucureşti. 
Obţine apoi, titlul de licenţiat în drept, cu unanimitate de bile albe, al 

Universităţei din Bucureşti. 
Teza d-sale a fost: ,,Copii Naturali", care a fost remarcate"\. în „Curierul 

Judiciar" de d-l Alexandresco. 
Se înscrie apoi în baroul Capitalei, unde 

D-nul Mihail Mora, a 
scris foarte mult. 

Intre alte articole ju
diciare, ,,Procedura E
lectora.lă" în „Curierul 
Judiciar··. Expulzarea 
d-rului Raco vschi", în
,,R e v i s t a  Judiciară",
care a fost mult discu
tată în presă.

„Responsabilitatea 
penală a autorilor mo
rali 'in răscoalele din 
1907", este titlul unui 
studiu documentat, în
tr'o broşură epuizată as
tăzi. 

A mai scris : ,, Visul 
lui NlihaiViteazu''.,,Zi
are fii ziarişti". ,,Duelul 

profesează şi astăzi avocatura. 
în agonie'·'. ,�Mame cri · 
minale''. ,,Luxul ca fac
tor economic fii social·'. 
,,Partea culturală ahăn
cilor", sunt conferinţele 
ţinute de d-sa, în cali
tate de conferinţiar al 
Ateneului Român din 
Capitală. 

E membru în comite
tul Sindicatului Ziari�
tilor. Iviembru în comi
tetul de redacţie al zia
rului „Acţiunea''. 

Fost comisar al gu
vernului şi actualmente 
Avocat al Muntelui de 
Pietate. 

Ca nuvele, a scris : 
„Flori fii lacrimi", poem 

dramatic reprezentat. ,,Sylvia" nuvelă şi altele. 
Pentru meritele sale, d-nul Mihail Mora, a fost decorat cu Coroana Ro

mâniei în gradul de Cavaler. 
Intrat în lupteie politice, s'a înscris în partidul conservator, urmând pe 

d-l Tache Ionescu, dela 1908, fiind membru activ al partidului conservator-de
mocrat diri Capitală.
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'i). Toma Metaxa 

S'a născut în unul 1878. lu1,a 

Decembrie 18. 

Capitală, ca făcând parte din 
avocaţi care se ocupă mult, reu· 
şind a'şi face o frumoasă clien
telă. 

E o figură simpatică şi se 
bucură de multă consideraţie şi 
între colegi şi inlro mngistraţi. 

Studiile secundare şi le-a fă
cut la liceul Sf. Ght:Jorghe din 
Bucureşti. 

Studiile universitare la Bucu
reţ;li, unde a obţinut litiul de 
licenţiat în drept în anul 1903. 

Tot în anul 1903, so şi in
scrie în Baroul Capitalei, prac
ticând avocatura neîntrerupt. 

D-nul Toma Metaxa, e un

tânăr avocat, dar considerat în 

Pos�<lă talentul vorbirii, ex
primf1ndu-se foarte clar şi con
cis, şi o admirabilă putere de 
argumenta ţie. 

� ---✓-----....r�� ..................................... , __ ....... .._,,..._,,....,,,-........��� 
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D. DIMITRIE O. BĂDULESCU

S'a născut la 14 Octombre 1882 în Bucureşti. 
După terminarea studiilor secundare. luându-şi bacalau

reatul, se înscrie la Facultatea juridică din Bucureşti. 
Io anul 1904, obţine titlul de licenţiat în drept,-când 

se şi înscrie în Barou I Capitalei, - unde profesează şi astă-zi 
advocatura. 

lutră apoi în viaţa politică, înscriindu-so în rândurile 
partidului Naţional liboral. 

In unul 1907, fiind Primar al Capitalei, d-nul Vin lilă Bră
tianu, <l-1 D. Bădulesou e numit şef de Cabinet, post pe care 
ii ocupă neâ1,lrerupt, până in primăvarn anului 1910, când cu 
numirea d-lui Procopie Dumilrescu, ca primar, demisionă din 
această funcţiune. 

D. Bădulescu o un sportman de valoare, manifestându-se
în această direcţie şi fiind unul di11tre cei dintâi, cari în Ro
mânia, s'a ocupat de sportul automobilului. -

A scris: ,,Condiţiunea juridică a streinilol' în România'' 
ca teză de licenţă. 

Apoi e colaborator la o lucrare colectivă de mare folos: ,,Colecţiunea ge11el'ală a le
gilor din România pe 1905'' pe care o .făcu în unire cu d-nii Victor Raţiu şi Ţunescu, Avocaţi. 

Şi în urmă: ,,Colectiunea generală a legilol' din România pe 1906'', iarăşi în colabo
rare cu mai multe persoane. 

Deooratii: Cavaler al ordinului „Steaua României" şi Medalia Jubiliară. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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D. SCARLAT ORĂSCU

Născut în anul r 85 4, luna Mai 8 în Bucureşti. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Bucureşti. 
Luându-şi bacalaureatul, se înscrie la Facultatea juridică, şi urmand regulat 

toate cursurile, obţine în anul 1879 Decembrie, titlul de licenţiat în drept al Univer
sităţei din Bucureşti. 

Intră apoi în magistratură dela r 879 -1886, ocupand diferite posturi. Aşa : 
Substitut de procuror la Iaşi. Supleant la Roman. Procuror la Bucureşti. Jude de şe
dinţă şi judecător de instrucţie la Bucureşti. 

A mai ocupat şi postul de dire,.tor al poliţiei Capitalei şi dire(:tOr al Moni
torului Oficial. 

Actualmente profesează avocatura în Capitală, fiind bine apreciat în cercurile 
juridice 5i socotit ca un bun avocat. 

Ca culoare politică : conservator-democrat, sub şefia d-lui Take Ionescu. 
Ca decoraţii: Ofit,er al Stelei. Ofiţer al Curoanei Românie;. Comandor ele 

Tacova, (Serbia) Comandor de Jl1edgiclia (Turceasca) Conmndor ele Stanislau (Ru
sească) Bărbăţie �i Credinţă, clasa I Coroana de fer ( Au '>triac). 

, 
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1). TOffiA 1>RAC.U 

S'a născut la 4 luli� 1877, 
în comuna Stroeşti, j·1tL ţul 
Vâlcea. 

Studiile universitare, la Bu
cureşti, Paris şi Berlin. 

Este licentiat în drept dela 
Bucureşti şi Doctor în drept 
dela Paris. După întoarcerea 
sa în ţară, a intrat în magis
tratură, fiind Substitut şi su
pleant, la tribunalul Vlaşca 
dela 1905-1907. 

Ca culoare politică: social
democrat. 

A scris: ,,Le crime comme 
phe 10mcne social". 

Ca decoraţii: Nfodalia Ju
biliară Carol I. 

După rdragerea din ma
gistratură, s'ă înscris în B,1-
roul Ca pi talei, profesând avo
catura în str. Poliţiei 8. 

D. Toma Dragu se ocupă
şi cu ziaristica, scriind fru

moase articole, bine apreciate. 

�� ,,.._,,..._,�....,.,.,,V"\,�����,...,..,..,....,._,�"""'��"""'������� 
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D- CONST. L. NAUMESCU

ascut în an·il 1876, luna Martie, în Bucureşti. 
După absolvirea liceului Matei Basarab din Bucu

reşti, luându-şi bacalaureJtul, se· înscrie la Facultatea ju

ridică. 
In anul 1900, obţi:1e cu mult succes, diploma de li

cenţiat în drept. 
Tot în acelaş an s'a şi înscris în Baroul Capitalei, 

profesând avocatura în strada Enei 5.

D. Const. Naumes.:u, e un bun avocat, fiind bine
apreciat şi de colegi şi de întreaga lume juridică, având 
o frumoasă clientelă.
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1). Constantin Borcescu 

D-nul Constantin Borcescu,
s 'a născut în Ploeşti, la 1850. 

Studiile secundare şi Ie-a fd. 
cut în Bucureşti, precum şi cele 
universitare, obţinând titlul de 
licenţiat în drept. 

E numit apoi în mogistratură 
ca supleant şi judecător la trib. 
Prahova, judecător de instruc
ţie la Buzău şi Covurlui. Presi
dent la tribunalul Teleorman şi 
apoi la tribunalul '!'ulcea, fiind 
primul preşedinte românesc la 
acest tribunal în anul 1877. 

D. ALEXANDRU CERBAN

Originar din Bucureşti. 
După facerea studiilor secundare şi universitare 

în ţară, pleacă la Paris, pentru a'şi complecta stu
diile juridice. 

După strălucite examene depuse, obţine cu mult 
succes, titlul de doctor în drept al Universităţei din 
Paris. 

Se întoarce .ipoi Jn ţară, dar nu stă mult şi se 
retrnge pentru a îmbrăşiţa cariera de avocat. 

Se înscrie în baroul Capitalei unde practică şi 
astăzi avocatura, fiind un bun avocat. 

Actualmente· ocupă şi postul de avocat al Efo
riei Spitalelor Civile din Bucuresti. 

După retra�erea din magis
tratură, se ioscrie in Baroul Ca
p1lalei. 

A fo�t avocat clasa I la Bu
cureşti. Apoi oj ulor de pri mar 
al Capitalei şi dela 1895, şt>ful 
servici•dui contencios al aşeză
mintelor 13râncovenoşti, p:'toă în 
prezent. 

Ca decoraţii: Cavaler al Ste
lei României şi Ofiţer al Coroa
nei Româ□iei. 
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1). Badea man�âru 

Născut in anul 1869, în CO• 

muna Măgurele, jud. Teleorman. 
Studiile liceale şi le-a făcut în 

Seminarul Central şi dând exa
menul de diferenţă, pentru liceu 
de ci. VII, se înscrie apoi la 
Facultatea de teologie şi drept 
din Bucureşti. 

Obţine Gu mult succes, diplo
ma de liceniiat in teologie şi li
cenţiat în drept, dela Universitatea 
din Bucureşti. 

E numit apoi profesor de re
ligie, română şi drept, la Gimna
ziul Cantemir din Bucureşti. 

Se înscrie apoi în Barou Ca
pitalei, în anul 1906. 

A fost Deputat al col. III de 

Teleorman, in legislaţia 1905-
1907. 

1V'embru in comisia permanentă 
petagogică dela 191 o pana 1n 
prezent şi actualmente ocupă pos

tul de sub-administrator al Casei 
Bisericei, cu.delegaţiunea de Ad
ministrator. 

Ca scrieri are : Scrieri reli
gioase. ,,Colecţiunea discursurilor 
d-lui General �fanu". ,,IstoriaEvu
lui Mediu." ,,L>ivergenţa între le
gile civile şi bisericeşti, in privinţa
căsătorie,".,, Teoriile lui Tertulian".

Ca decoraţii: Răsplata :Muncei 
ci. I pentru învăţământul secun
dar. Coroana României in gradul
de caavalcr. Medalia Jubiliară

Carol I.

D, NICOLAE ALEXANDRESCU 

Este născut la 16 August 1874. 
Studiile universitare Ic-a făcut la facultatea juridică din Bu

cureşti, unde a obţinut diploma de licenţiat in drept. 
Este şi ofiţer in rezervă. 
In anul 1898, s'a inscris în baroul avocaţilor clin Ilfov şi de 

atunci şi până astăzi, a profesat avocatura neintrcrupt. 
Este un bun avocat, bine apreciat de p11blic, de colegi şi 

de magistraţii din Bucureşti, pentru cunoştintelc sale în materie 
civilă şi în special în ale procedurei civile. 

E şi avocat al Creditului Funciar Urban din Bucur�şti, că
ruia s'a devotat dându-i tot concursul încă din anul 1892. 

A scris în revi5te juridice diferite articole, îmbrăţişând ches
tiuni de drept, controversate, care au dat naştere la multe discuţiuni. 

A adunat unele jurisprudenţe. 
A scris şi câteva articole în ziarele politice, atingând ches

tiuni cu caracter social şi economic, chestiuni ce erau la ordi· 
nea zilei. 
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D. ALEXANDRU ORIHAN

Născut în anul 1865, luna August 26, în Bucureşti. 
Studiile sect:ndare i=iÎ le-a făcut la liceul Sf. Sava 

din Bucureşti. 
Se înscrie la Facultatea juridică din Bucure�ti. 
In anul 1892 obţine cu mare sncces, titlul de Li

cenţiat în drept. 
A fost Secretar General al Primăriei BucureşLi. 
ln anul 18U9, se înscrie în Baroul Avocaţilor clin 

Capitală, fiind numit Avocat clasa l al Prim.:'t1'iei Bu
cureşti. 

Intrat: in polilică, se înscrie în rândurile parlidului 
naiional -liberal. 

A scris: ,,Codicele Cornu11nlc", îu(r·un volum. 
,, Despre Divort", ca teză. de licentă.- Diferite ar

t.ic ole în diferite ziare. 
Ca decoraţii : Ofiter al Coroanei RomâniP;i . 
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D. VIRGIL ALEXANDRESCU·RĂŞANI

Născut în nnnl 1878 luna Augllst 12� în comuna 
Răşa.ni, juclciul Prnhovn. 

Dnp,'t lcrrninarea cursurilor ]ierului Sf. Sn,·;1 din 
clin Bllcure�li �i luaren b.tcnlnmialului, se înscrio în 
Facul!nJc:1 juridică. 

In anul 190 I, după frurnonse. examene depuse, 1ş1 
ia diploma de licenţiat în drept, la Universitatea clin 
Bucureşti. 

In Noembrie acelaş an, se înscrie în B,:1 roul Capi
talei, unele practică şi astăzi Avocatura, fiind un ftvo
cat care munceşte şi bine apreciat şi de colegi şi ele 
inlreaga. lume juridică 

A scris: ,,Autoritatea lucrnlui judecnl", ca teze\ 
de licenţ.:'t. 

Este sub-locotenent în rezervă, Reg. 20 Teleorman. 
Ca decoraţii : Medalia Jubiliară Carol I. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATfLOR DIN ROMÂNIA 

D. VASILE DINCESCU

Născut în anul 1877, luna Aprilie 18, în comuna Bolintinu din Vale, ju
deţul Ilfov. 

După terminarea cursurilor liceului Lazăr din Bucureşti, se înscrie la 
facultatea juridica. 

In anul 1902, obtine titlul de licenţiat în drept. 
A fost copist la Parchet. La Curtea de Apel. Fost comisar de politie 

în Bucureşti. 
In anul 1903, se înscrie în baroul Capitalei. A fost în urmă şi avocat al 

primăriei Capitalei. 
A scris: ,,Despre atribuţiunile reprezentantului Ministerului Public", ca 

teză de licenl,'i. 
Ca culoare politică: Conscrvator-clcmocnit. 
Artualmente profeseazii, avoc11Lura (ot în Cnpil nici, n n=rnd 1111 biurou do 

Notnrint �i avocatur-l în Str. B�lveclere No. 12 bis. 
r,a decoraţii : Coroana României în grndul do Ca\·nlor, Medalia Jubi 

lian'i Carol I. 
D-nulVasile Dincescu e un avocat b\rn\r, dm· cn.re s'a manifestat dela inceput

ca un bun avoca.t, depunând multă stăruinţă în studierea proceselor, ceea ce l'a făcut 
ca în câtiva ani de zile, să-şi facă o frumoasă clientelă �i muncind tot astfel, îşi 
va asigura viitorul, prin propriele sale mijloace. 
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, 

ALBUMUL CORPULUI A \'OC,\TILOR Dit\' ROMÂNIA 

C, C. Anastasiu 

S'a născut în Bucureşti la 1865 
După terminarea studiilor lu

îndu-şi bacalaureatul în lară, 
pleacă Ia Gand, pentru a'şi face 
studiile universitare. 

Fiind un bun student, ob�ine cu 
dinstincţie, diploma de doctor 
in drept, al Universităţei din Gand. 

Se întoarce in ţară şi se în
scrie in anul 1897, in Baroul Capi
talei, unde practică şi astăzi avo
catura 

D- nul C. Anastasiu, se intere

sează cu deosebire de proble
mele pendinte in domeniul drep
tului civil şi comercial. 

D-sa este şi avocat procuri,;t 
al mai multor case comerciale 
din Paris, având· şi o frumoasă 
clientelă in Capitală. 

..,,....,,...,.��� ...... ��-���� 
vv---.,...,wvv-,,,v-v-v-v-�wvv---~'-'V"V � v-vvv- � 

D. FRANCLIN F01"\FONIU

Născut în Giurgiu la 1 Martie 1882. 
După nbsolvirea cmsurilor liceului Sf. Sava din 

Bucureşti, sc înscrie la facultatea juridică. 
In anul 1906, obtine diploma de licentiat in drept 

al Un iversitătei clin Bucurel'l�i. 
Tot în acela� nn, se şi înscrie în Baroul Capitalei 

unde prnclict\ şi ?lSLăzi avocniura, Str. Numa Pompiliu 21.

D-l Franclin Pomponiu de şi lânăr, cu toate acestea
s'a afiişat ca un bun avocat, având o frumoasă clientelă. 
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ALBUMUi. CORPULUI A VOCA'Î'IJ.OR DJN RO�iiNIA 

D. MIHAIL CRISTEA

S'a născut la anul 1864, in oraşul Bacău. 
Studiile liceale şi le-a făcut, in Institutele Unite din Iaşi. 
După luarea bacalaureatului, pleacă în Capitala Franţei, 

unde obţine titlul de Doctor în drept, al Universităţei din Paris. 
Revenind in ţară, intră în magistratură, fiind numit la Trib. 

Ilfov 1892-1900. 
Retrăgându-se din m3gistratură, se înscrie in Baroul Avo

caţilor din Capitală. 
Actualmente ocupă şi postul de Avocat al societăţei de 

asigurare «Dacia România», fiind şi Profesor de Drept Civil, la 
şcoala superioară de ştiinţe de Stat, 

�~------------•_,,--_.-.......-_.; _ ____. __ _..........,.._,,,..__�---

---w __ .....___,_..,,,,.... -------- ��........,,_ ____ .........,,,... __ -- -- -----... ---�� 

D, ION HtRA 

Născut în anul 1878, în comuna Berevoeşti-Pământeni, 1u
deţul Muscel. 

După terminarea studiilor secundare, la liceul Ma�ei Basa
rab, luându-şi bacalaureatul, se înscrie la Facultatea juridică din 
Bucureşti. 

In ,anul 1902, obţine cu mult succes, titlul de licenţiat in drept. 
Se înscrie apoi baroul avocaţilor din Capitală. unde p,ac

tică şi astăzi avocatura, având o numeroasă clientelă. 
Secretar al liceului Matei Basarab. Profesor pe la dife�ite 

şcoli secundare. 
In alegerile generale de Cameră din Februarie 1911, a can

didat ca independent, la coleg. III de Muscel, unde a obţinut 
un număr respectabil de voturi. 

De sigur, că d-nul Ion !Iera, cultivând mai mult coleg. III 
ţărănesc din Muscel, unde s'a născut şi unde se bucură de multă 
popularitate, la viitoarele alegeri generale, va fi alesul ţărănimei 
in Parlamentul ţărei. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

1). IO�N B. BOBESCU 

Născut în f.nul 1876 :Mai 16. 
Studiile f'(•c-uurlar,:1 şi le-a 

făcut în Bucureşti. 
Luându-şi bacalaurPatnl se în

scrie la Facullatea Juridică şi 
in anul 1898, obţine titlul de li
cenţiat în drept al Universităţei 
din Bucureşti. 

Ia anul 1900, s'a înscris în 
Baroul Capitalei, unde profesea
ză şi astăzi avocatura. 

Fost Magistral.Fost Senator 
al Agenţiei Oficiale de inforrna
ţiuni industriale şi comP-rcinle 
de pe lângă Comisariatul Gr>ne-
1 al al României la Expoziţia Io
ternaţională din 1900 la Pari,:. 

Avocat al Ministerului Culte-

lor şi Iostrucţiunei (Administra
ţiunea Casei Bisericei). 

A publicat în ziare şi reviste: 
Studiu de reformă .i.nanciară

(impozitul pe venit, capital şi 
impozitul mixt). 

2) ,,Curtea Domnească, gar
da Domnească şi ridicarea la
rangurile boereşti înainte de 
regulamentul organic". 

3) ,,Mecanismul de guverna
re al Ţlfrei Româneşti, înainte 
de Regulamentul organic" ( Ad
ministratia finantele şi_justiţia) 

4 „Din viata lui Mihai Ko
gălniceanu" (fragmente). Ca 

decoratii: Ofiter al Academiei 
francez·e şi �Iedalia Jubiliară 
Carol L 

-~~�����~~����-~~�����~�� 

�� ............... � .......... ���"V"V'"V 

D. A. /V\ELIC

S'a născut în Bucureşti, în anul 1881, luna Martie 25.

Studiile secundare şi le-a făcut în Bucureşti, la li
ceul Lazăr. 

După luarea bacalaureatului, se înscrie pentru a urma 
cursurile facultăţei juridice. 

Dând frumoase examene, obţ;ne cu mult succes, di
ploma de licenţiat în drept. 

In anul 1904, se înscrie în Baroul Capitalei, unde 
pr Jctică şi astăzi avocatura, ocupându-se în mod serios 
şi având o bună clientelă. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂN!A 

o. GH- I. CHIRIACHIDE

Născut ,n Bucmeşti la 14 Febrnnrie 1874. 

După lerminnrea liceului Matei Basarnb din Bucu-
1·e�f i, şi lunrea bacalaurentnlui, s'a înscris la Pnculta
le11, de drept. 

Intn\ apoi în mflgist.ratun1, Ctt Supleant. dl'la 1900-

1901 la 'l'ribunalul Ia�i. 
A scris: «Despre tranzacţiune)), ca subiect de 

teză. 
Dup(i retrngerett din mngistrntur;:1, s'a înscris în 

Baroul Cnpitnlei, Î:l nnul 1.901. profesând avocfllura şi 
astăzi în str. Minervei 12, fiind un bun avocat. 

Ca decornlii : Cavaler al Coroanei României . 

i). CONSTANTIJi Ai>AM 

Născut în anul 1875, luna Aprilie 22, în comuna 
Bodăefiti, judeţul Dolj. 

Studiile secundare şi le-a făcut la liceele Sf. Sava 
şi Sf. Gheorghe din Bucureşti. 

După luarea bacalaureatului în 1893, se înscrie la 
Facultatea juridică. 

In anul 1901 o btine titlul de JicentiRt în drept, fli 
Universităţei din Bue;ureşti, tratând despre: (<Uonnii1111en 
între vii>). 

In anul 1903, s'a înscris în Baroul Cc1pilalei, unde 
practică şi astăzi avocatura. 

D. Const. Adam. e un tânăr avocrt, caro munceşte
serios şi de sigur, că îşi va mih-i din co in re repu
taţia de bun avocat. bine apreciat posed,lo<l foflrfe 
multe cunoştinţe juridice. 
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AdiuituL CORPULUI Avoc,ptoR DIN ROMÂ.ti1A 

D, ŞTEFAN C. CIOBANU 

Născut în anul 1878, luna Mai 30, în 8lănic, ju
deţul Prahova. 

Studiile secundare şi le-a fi'icut la liceul "Petre şi 
Paul" din Ploeşti. 

Vine apoi la Bucureşti şi terminând cu succes cur• 
surile facultăţei juridice, obtine titlul de licentiat în drept. 

A ocupat postul de director al Poliţiei oraşului R. 
Sărat. 

ln anul 1906, se înscrie în Baroul Capitalei, unde 
prolesează şi astăzi avocatura Str. Stirbei Vodă 45 
fiind cunoscut în Capitală, ca un avocat stăruitor, ceea 
ce l'a făcut, ca în curând timp, să-şi facă o clentolă 
bună �i aleasă. 

A scris: ,,Despre adopţiune", ca teză de licenţă. 
Ca culoare politică : Conservator-democrat, sub şefia d-nului Tache Ionescu. 
Ca decoraţii : Medalia Jubiliară Carol r.

E sub-locotenent în rezervă. 

��'-'���/"V"v'�.�-� -...r��...,..,_,,..,,_,...,,.,.....,....,,..._, ........... ���,....�---
--��� 

D. ION FOTINO

Născut la Bucureşti, unde îşi face toate studiile, atât 
cele secundare. cât şi cele universitare 

După cc obţine diploma de licenţiat în drept al U
niversităţei din Bucureşti, se înscrie în Baroul Capitalei. 

Actualmente mai ocupă şi postul de Avoc�t şi Şef 
al serviciului Contencios al Bancei Marmorosch Blank & 
Co. S. A din Bucureşti. 

D-l Ion Fotino, este un bun avocat, cu mult fond
juridic, special în materie comercială şi având o frumoasă 
clientelă. 
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ALBUMUL COl<PULUI AYOCATILOI< DIN 1<0)11'NIA 

D. ALEXANDRU ZĂUCEANU

Născut la Bucureşti in anul 1874. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Sf. Sava din Bucu,.. 

reşti. 
După luarea bacalaureatului pleacă la Paris, pentru a'şi 

face studiile universitare. 
In anul 1898, obtine cu mult succes, titlul de doctor în drept, 

al Uni versitătei din Paris. 
Intorcându-se în tară, se înscrie în Baroul Capitnlei, la 1898. 
Pe lângă doctoratul în drept a absolvit şi Şcoala de Ştiinte 

politice din Paris. 
Actualmente practic.:\ avocatura în Capitală, fiind şi avocat 

al Statului, pe lângă Ministerul de Finanţe. 
A scris: ,,Comentarii asupra legii pensiilor". 
Ca decorapi: Ofiter al Coroan::i şi Comandor al ordinului 

bia). 
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ALilUMUL COKPL'LUI AVOCATILOK DlN ROMI\NIA 

D. VICTOR_ R_ADULESCU

S'a nascut in anul 1877, luna Iulie 20, în oraşul 
Buzău. 

Studiile secundare �i le-a făcut la liceul „Haşdeu" 
din Buzău. 

Srncliile Universitare la Facultatea juridică. din Bu-
cureşti. 

In anul 1905, obţine cu mult succes, diploma de 
licentiat în drept. 

In anul 1906, se înscl'ie în Baroul de Ilfov. 
Actualmente profesează avocatura în Capitală., fiind 

şi avocat al Bc'tocei Genernle. 

��w���-����~~....._....._....._.-...,-,......,_...__...._�-...,.....__,..,,_,w�w��-�-�-��~ � 
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D. IOAN POPESCU- COPUZ

S'a născut în Marlie 1866, 
în comuna Copuz, judeţul 
Ialomita. 

Studiile liceale şi le-a f,\cut 
la Seminarul Nifon Mitropo
litul din Bucureşti, Ul'mâncl 
2 ani teologia. 

A absolvit Facultatea de 
litere. 

Iar în anul 1903, obţine 
titlul de licenţiat în drept. 

Tot în acelaş an, se în
scrie în Baroul de Ialomita 
şi apoi se transferă la Bu
cureşti, în anul 1907. 

A fost funcţionar C. F. R. 

serviciul contencios, unde 
fel.cea şi avocatura pentru 
Direcţie, până în 1907, când 
s'a retl'as. 

A scris: <cSuccesiunea în
tro soţi)) ca teză de licentJ, 
pe care a susţinut-o cu suc
ces. 

Diferite articole publicate 
prill gazetele politice. 

Ca culoare politică : con
servator-democrat. 

Ca decoraţii: Medalia Ju
biliari\ Carol I. 

Actualmente profesează a
vocatura în Capitală, Calea 
Moşilor 388, unde are şi un 
birou de notariat. 
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D. EMANUEL POtNARU

S'a născut în anul 1866 în Bucure�ti. 
tudiile secundare �i le-a făcut la Ia�i. 

După luarea bacalaureatului, vine la Bucuro�ti şi 
se înscrie în Facultatea juridică, spre a'şi face studiile 
universitaro. 

In anul 1 98, obţine cu mult succes, titlul de li
centiat în drept, al Universib:\ţei din Bucureşti. 

In anul 1 '99, se înscrie în Baroul Capitalei unde 
practică şi ash\zi avocatura. 

A fost Preşedinte al Consiliului judeLoan de Ialomita. 
Actualmente se ocupă şi cu agricultura, avc'tntl o 

frumoasă moşic în judetul Ialornita. 
A scris: ,,Cesiunea obligatiunilor", ca subiect de 

teză. 

D. CRISTU CIALICOF

S' a născut în Septembrie 1880 la Bucureşti. 
Studiile secundare şi Ic-a făcut în liceul Matei Basa

rab di.1 Bucureşti. 
Urmează apoi cursurile Facultăţei juridice din Bucu

reşti, obţinând titlul de licenţiat în drept, în anul J 906. 
In anul 1907, se Î!lscrie în Baroul Capitalei. 
Este proprietarul secţiunei de maşini agricole şi in

dustriale din Bucure�ti, strada Doamnei 1 r. 
In Tulcea are o frumoasă proprietate. 
Actualmente profesează avocatura la Bucureşti, fiind 

foarte special în chestiunile comerciale şi civile, ceeace l'a 
făcut a'şi face o frumoasă clientelă, în publicul Bucureştean. 
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ALBUMUL CORPULlli AVOCA'flLOR DIN ROMÂNIA 

D. MARIN ALEXANDRESCU

Născut in Martie 1864 în Bucureşti. 
După absolvirea liceului Matei Basarab din Bucu

reşti şi luarea bacalaureatului în iară, pleacă la Bruxelles, 
în Belgia, pentru a-!:li face studiile Universiti:.tre. 

In anul 1900
) 

obtine titlul de Doctor in drept �i 
licentiat în ştiintele economice tot din Bruxeles. 

După întoarcerea sn în ţară, se înscrie în Baroul 
Capitalei, unde practică şi azi avocatura. 

Actualmente este şi Directorul Bursei Muncei din 
Bucureşti. 

A scris: Diferite conferinte economice, rostite in 
diferite ocaziuni şi congro�e economice, publicate în 
anua:-e şi ziare. 

Ca decorn{ii: Coroana R.om,î.nici în gradul de Ofiţer. 
Medalia Jubiliară Carol T.. 

...,, -.J".._r- ..,,,..._,. ..r_....,,._._,,..._,,.�....,,.._....._,...,_ 

�_.,,... ....,...,,...._,,...�--..,,, -� 

O. NICOLAE A. POP0VICI In alegerile generale din Fe-
bruarie 1911, candidând ca con-

Născut în anul 1869, luna Au- -w""====a:a.--==== SPrvalor în Capitalil, reuşeşffl 
gust în oraşul Braşov din'.T ran- a fi ale3 ca Deputat al Col. II 
silvania. 

· dc- Ilfov, cu 2140 voturi. 
După ce-şi face studiile se- D-nul Nicolae Popovici mai

cundare în Braşov, pleacă la ocupă şi po�tu l de uircclor al 
Bruxelles în Belgia, pentru a'şi ____ ,,_.. Băncei Colentina, unde depune
face studiile universitarn. m11llă mu:ică, pentru a prospsra 

Io anul 1896, obţine titlul do cât niai mult această impor-
doctor iu drept şi în ştiinţele tantă Bancă. 
politice şi adminis trative. A scris: Diferito articole şi 

Intorcându-se în tară inlră publicaţiuni în diferite ziare şi 
în magistraturi'!, dar n·u s l,(t mult reviste. 
şi se retrage, pentru a îmbră- D-nul N. Popovici, intrat.pen-
ţişa cariera de avocat. Im prima oară în Parlament, va 

Io anul 1898, îl vedem că s'a lua parte nctivă la discuţiile ce 
înscris în Ba�oul Capi i.alei, unde vor urma, şi va da tot sprijinul 
profesează ş1 astăzi avocatura, guvernului d-!ui Petre Carp, 
având o frumoasă clientelă şi pentru realizarea prog ramului 

special în afacerile comercials. de reformt:l economice financiare 
Intrat în luptele politice, s'a şi administrative. 

înscris in rândurile partidului 
conservator. ��� 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA't'ILOR brN ROMANIA 

terană No. 25. 

D. GHEORGHE GR. CAIR

S'a născut în Bucun,şli la 23 Septembrie 1876. 
După absolvirea cursurilor liceului Sf. Sava din Bucu

reşli, şi luarea bacalaureatului, se înscrie- la facultatea ju
ridică. 

In anul 1899, în urma examenelor depuse, este declarat 
licenţiat in drept. al Universităţei d 'in Bucureşti. 

Io anul 1900, se înscrie în Baroul avocaţilor din Dâm
boviţa şi tot în acelaş an, se şi transferă la Bucureşti. 

A fost avocat al Statului pe lângă judeţul Dâmboviţa. 
A ocupat şi înaltul post de prefect al judeţului Df1.mbo

vi ţa, în timpul dela 11 Februarie 1905 -1907. 
Ca culoare politică : Conservator-democrat. 
A scris: Diferite numele „Urmaşi Romei" ,,Din lumea 

gândurilor", ve:suri 1905, ,,Ca fulgul la vânt" ,,Nuvele şi 
schiţe" 1906. 

Ca decoraţii: OfHe1: i.l Coroanei şi Bene Merenli chsa I. 
Actualmente practică avocatura L1 Capitală Strada Lu-

··""-"�����......,,.�~����-��~~����-� 
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D. STANISLAS CIHOSCHI

Născut la 26 Iulie 1867 în oraşul Bacău. 
Studiile secundare şi le-a iăcut la Bârlad şi terminate 

la Bucureşti. 
Studiile unive:sitare tot la Bucureşti, urm[tnd cursurile 

facultăţoi juridice. 
In anul 1892, obţine titlul de licenţiat în drept. 
In anul 1893 s'a înscris în Baroul Capitalei. 
A fost avocat al Primăriei Bucureşti şi al Statului. 
Deputat al Colegiului II de Ilfov. 
Profesor şi Sub-Director al Şcoalei de Ştiinţe de Stat. 
Fost Membru al Consiliului interparlamentar. 
Ca culoare politică: concervator-democrat. 
A scris: Statistica Generală (Metodologia statistica). 
Actualmente profesează avocatura în Capitală, fiind şi 

Directorul ziarului „Ordinea''. 
Ca decoraţii: Ofiţer al Corranei României. Cavaler al 

Stelei României şi Comandor Sft. Sava. 
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D. GRIGORE LAHOVARY

S'a născut la Bucureşti, în anul 1873, luna August 6. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul sf Sava din Bucureşti. 
Luându-şi bacalaureatul, se înscrie la Facultatea juridică, pentru a'şi face 

studiile universitare. 
ln anul 1896, obtine cu distinctiune, titlul de licenţiat în drept, al Universi-

tăţei din Bucureşti. 
ln anul 1903, s'a înscris în Baroul Capitalei. 
Intră apoi în magistratură în Bucureşti, avansând până la Jude de lnstruc!ie. 
ln anul 1907, s'a retras din magistratură, îmbrăţişând cariera de avocat. 
O-nul Or. Lahovary s' a ocupat foarte mult cu chestiurnle de drept, căutând

a le da solu!ile potrivite. 

O-sa a scris foarte multe articole de drept, publicate în diferite ziare juridice.
Apoi a scris, un studiu amănunţit de doctrină, asupra «Neretroactivităţei legilor».
S' a ocupat mult şi despre «Emphiteoza», şi «Embaticuri», în tar a Românească.
A scris şi s' a ocupat mult şi despre „Institutiunea jura!ilor".
Actualmente profesează avocatura în Bucureşti, str. Academiei 15, ocupân

du-se mai mult cu agricultura, fiind proprietar rural în jude!ul Prahova. 
O-nul Or. Lahovary, este fiul lui Oh. Lahovari, fost Director General al Poş·

telor şi Preşedinte Ia !nalta Curte de Conturi. 
Face parte din o veche familie boerească în tară la noi. 
O. Or. Lahovary, e un tânăr cult, înzestrat cu mult talent oratoric, având darul

de a se exprima cât se poate de clar şi a mânui bine condeiul. 
Ca culoare politică: conservator-democrat sub şefia D-lui Take Ionescu. 
Cult, talent, inteligenţă, caracter, om de elită, în sfârşit, O-nul Or. Lahovary, 

aretot ceea ce'I va face ca în curând, să aibă o fi·umoasă situa!ie politică, viitorul 
apropiat ne va dovedi aceasta. 
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At�l.1Ml1L CORl'ULl.lI A 1/QCAT!LOR Dl� IWMĂNlA 
----��--------------'------------------

D. PETRE FONI

Născut la Iaşi, în anul 1867. După luarea bacalaureatului s'a înscris la 
facultatea juridică din Bucureşti. 

In anul 1888, obtine titlul de licentiat în drept. 

A fost judecător la tribunalul Prahova, Buzău, Brăila şi Piteşti. 
Actualmente profesează avocatuta în Capitală, numai pe lângă Curtea de 

Casatie, fiind specialist în afacerile pendinte de această !naltă instituţie. 

1). CONST. TELEMAQUE 

Născut în anul 1880, luna 
Iunie 28, în Bucureşti. 

Studiile secundare le-a fă
cut în liceul Sf. Sava din 
B u cure�ti. 

Studiile universitare tot la 
Bucureşti, unde a obtinut 
titlul de licentiat în drept la 
Februarie 1905. 

Tot în acelaş an, s'a şi 
înscris în baroul Capitalei. 

Ca culoare-politică : con
servator. 

A scris: ,,Despre obliga
ţiunile solid are", ca teză de 
licenţă. 

Ca decoratii : Medalia Ju
biliară Carol I. 

Este ofiter de rezervn, ca 
sublocotenent, Batalionul 5 
vânători. 

Actualmente profesenză 
avocatura în Capitală, Str. 
RenaEiterei, fiind un bun a
vocat. 
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D. ŞTEFAN MIHĂESOU

Nascut la R.-Sărat în anul 1872 luna Octombrie. 
· După -absolvirea ·cursurilor liceului Matei Basarab

din Bucureşti şi luarea bacalaureatului, urmează cur
surile facultătei juridice şi de litere din Bucureşti. 

In anul 1901 obtine titlul de licenţiat în drept, ab
solvind tot deodată şi facultatea de litere. 

In Iulie 1901, s'a înscris în baroul Capitalei. 
A fost profesor suplinitor Ia diferite licee şi şcoli 

particulare din Capitală. Functionar la Domenii �i Ia 
Curtea de Casatie. 

A scris: «Co11dictio in debiti», ca teză de licentă. 
Actualmente profeseazti avocatura în Capitală, Str. 

Câmpineanu, fiind un bun avocat, ceea ce a făcut, ca 
curând, să-şi facă o frumoasă clientelă. 

�- � .../'.....,_A�� ............___,,,..__,,,... ��-���� 
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o. G. NIŢESCU

Născut la Bucureşti, în anul 1870. 

După absolvirea cursului primar, se înscrie în liceul Sf. 

Sava din Bucureşti, pentru a-şi face studiile secundare. 

LuândL1-şi bacalaureatul in ţară, pleacă la Paris, unde şi-a 

început studiile juridice. 

Vine apoi in ţară şi termină Facultatea juridică din Bucu

raşti, obţinând titlul de licenţiat in drept. 

La Universitatea din Bucureşti, a mai făcut şi studii filoso

fico-istorice. 

După luarea licenţei în drept, se înscrie în Baroul Capi

talei, unde profesează şi astăzi avocatura str. Rahovei. 
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ALBUMUL CORPULUI A \'OCAŢILOR Dl1' ROMÂi':IA 

D. Mircea Poenaru-Bordea

Născut în anul 1871, Octom
brie 4 în Bucureşti. 

Dup.1 ce face liceul 1Lttei 
Basarab din Bucureşti, luâudt:
şi bacalaureatul, se înscrie ia 
Facultatea juridică. 

In aoul 1895, dând frumoase 
examene, îşi ia diploma de li
cenţiat în drept. 

Intră apoi în magistratură, ca 
ojutor ele judecător Ja Bucureşti 
şi procuror la D,\mboviţa. 

In anul 1899, se r e  t r a g e  
din magistratură, înscriindu-se 
în Baroul Capitalei, unde profe
sează neîntrerupt avocatura dela 
data înscrierei şi până astăzi. 

D- MATEI IOSEFACHE

Xăscut în anul 1876, luna Iulie 29, ln ornş1il R S,h.1t. 1 
D.•pă absolvirea Jiceull1i şi luarea bncalaureatul11i, 

fe înscrie la facultatea juridică din Bucureşti. 
Urmând toatA corsurilu şi di\nd toate examcnoln î11 

mod regulat, obţino cu mult succes, diploma <le licen
ţiat în drept. 

A fost avocat al Statului. 
Actualmente profpscază avocatura în Capitală str. 

Berzei t:il, fiind un avocat cu o frumoasă practică şi 
special în actele do notarial. 

n. Matei' Iosefache, graţie puterei sale de muncă,
fii::d foarte stăruitor şi îndatoritor, reuşeşte, ca în 
scurtul timp de când practică avocatura, să-şi facă o 
frumoasă clientelă. 

Intrat în luptele politiee, s'a 
îo,;cris în partidul conservator 
de sub şefia d-lui P. Carp. 

Actualmente e şeful culoarei 
' 

1le Negru clin Capi tală şi ales 
ca a[ doilea ajutor ele primar 
al C,1pitaloi. 

D-nul Mircea Poenarn-Bordea,
e foarle activ şi <le trecerea 
sa pe la Primărie, va lăsa fru
moaso urme, mărindu-şi mai 
mult popularitatea de care se 
b11cu1·ă în întreaga C,\pita!ă, dar 
în �prcial în culoarea de negru 

E o figură simpatică �i foarte 
amabil, se bucură de foarte 
muliă consideraţie şi ca avocat 
şi ca om politic, cinstit şi mun
citor. 
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ALBUMUL CORPULUI /\ \'OCAŢfLOR DIN ROMÂNIA 

D. ALEX. PRETORIAN

Născut la 14 Iulie 1852, în comuna Popeşti, plasa 'rârgşor, jude�ul Prahova. 
Studiile secundare, �i le-a făcut la liceul Matei Basarab din Bucureşti. 
Cele Universitare tot la Bucureşti, unde a obţinut Diploma de licenţiat în 

drept, în anul 1879. 
In anul 1880, s'a înscris în baroul Capitalei. 
A fost Magistrat la tribunalul Prahova 1885. 
Secretar al Camere_i de Comerţ din Ploeşti, timp de 17 ani. 

--�==::::=_=6_ �0---====�---. 

:;r �I 

Actualmente profesează avocatura tot în Capitală, str. Venerei 8 bis, ple
dând mai mult la Curtea de Apel· şi Curtea de Casaţie. 

Este şi Profesor de Economia Politică la şcoala superioară de Comert din 
Bucureşti. 

A scris : Noţiuni de drept comer0,ial, Economie Politică, Finance. lstoria 
economiei politice, Statistică, Drept Constituţional şi Administrativ. 

Ca subiect de teză : ,,Actiunea pauliană". 
Apoi : _.,Activitatea Camerei de Comerţ Circ," IIIj Ploeşti, de la înfiin

ţarea ei, şi Darea de seamă despre starea economică, a judeţelor: Prahova Buzeu 
şi Dâmboviţa. 
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M.8U�!UL CORPULUI AVOC ',TILOR DIN !·!OM?IN!i\ - - ------

o. GHEORGHE FLASTARA

.N'c\scut in anul 1880 în judetul Ialomiţa. 
Licentiat în litere de la Paris. 
Doctor în drept fii în studiile politice şi economice 

dela Paris. 
Laureat fll Facultăţei de drept din Paris. 
In nnul 1001, s'a înscris în baroul avocatilor din 

Capitală, profesând avocatura astă-zi, în str. Olari No. 10. 
A fost inspector al Ministerului de Industrie şi 

Comerţ. 
Fost profesor suplinitor la Universitatea d;n Bu

cureşti.-· 
A scris: foarte mult pe terenul juridic. 

o. DU/V\ITRU G. ANGELESCU

S'a născut în anul 1883, luna Mai 23,înBucureşti. 
Studiile secundare şi Ie-a făcut în lice 11l Lazăr din 

Bucureşti. 
Se înscrie la facultatGa juridică şi obţine în anul 1906, 

licenţa în drept, când se şi înscrie în Baroul Capitalei. 
Pleacă apoi la Paris, pentru a'şi continua studiile uni

versitare. 
După frumoase examene depuse, obţine, în anul 19 ro, 

titlul de Doctor în drept, a!Universităţei din Paris. 
Intorcându-se în ţară, continuă a profesa avocatura 

in Capitală. 
A �cris: ccPromesse de mariage)> Paris r 9 r r. 
Este ofiţer în rezervă. 
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ALBUMUL CORPULUI J\VOCATÎLOR DIN ROMÂNIA 

o. IOAN Ţt:PBLUŞ

Născut în anul 1853, luna Noembrie 2, în comuna 
Covadineşti, judeţul Covur]ui. 

Studiile secundare şi le-a făcut in oraşul Bârlad. 
Luându-şi bacalaureatul, vine la Bucureşti, şi se 

înscrie la Facultatea juridică. 
In anul 1880, obţine litiul de licenţiat în drept. 
In anul 1884 s'a înscris în Baroul Capitalei. 
A fost supleant şi procuror la tribunalul Constanţa, 

Judecător de Ocol, Subprefect. Şef de diviziune ht pre
fectura Capitalei. Politaiu al or?Lşului Galuti. 

Intrat in politică., s'a înscris în pal'tidul co1�servator. 
Actualmente profeseazit avocatura în Capitală, bu· 

curându-se de multă simpatie, şi având o frumoasă 
clientelă. 

Ca decoratii : Serviciul credincios clasa I. Coroana României în gradul de 
Cavaler. 

��,,,...._,,...,,��V"V"".,,,,.._...,_ ,,..._,,....._,__, ............... - �� ......,..,,�,-� ,,..._,,..,,,,,.,.� 
..... �� �.,,,....._,, �� ... ,,,.,.,,,..._� ..... � ����...rv 

D. FILIP GESTICONE

Ni;îscut în J\fartie 1869.--
După terminarea studiilor secundare, luându-şi ba

calaureatul, se inscrie la Facultatea jui-idicc\ din Bucu 
reşti, spre a'şi face studiile universitarn. 

După excelente examene de1,us;e, obtine cu un stră
lucit succes, diploma de licenţiat în drept.-

Indată se şi înscrie în baroul Capitalei, unde prac
tică şi astă-zi avocatura, fiind un bun avocat, şi bine 
aprecic1t in lumea juridiec'i. 

Biuroul d-sale de Avocat.ură �i Notariat, îl are în 
Strada Caragheorghtwici din Bucurr->şti. 
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ALBUMUL CORPULUi AVOCA'flLOR DIN ROMÂNIA 

O. ROMEO ROLLEA
/ 

Născut în anul 1875, luna Iunie 14, în comuna Comana jud. Vlaşea.. 
După absolvirea cursului pri:nar, îşi urmcaz1,\ studiile în Bucuref-lti Ia li

ceul Matei Basarab, 
Se înscrie apoi la Facullatea de Drept din Bucureşti, unde el,\ frnmoase 

exameno şi Ia 1005, Gornisiune::t examinatonre i'l declară ca Licen(iat în Drept. 
Diw d-l Romeo Rollea, urmeazcl şi ştiintele politice, obtinâncl titlul de ];_ 

centiat şi în Stiintele politice. 
Inda!ă după ob{inerea diplomei de licentă în drepl, la 1 J05, il vedem c1,'i 

se înscrie în Baroul de Ilfov. 
De alunei şi până a- .,.......,,,'=i'O":c'""""--,--,---=-----,----== d-l Rollea şi omul do 

� 

sUizi, a profesat avo ca- ci rept şi ziarislul acli v, 
tura neîntrerupt, actul- care ocupaţiuni se com-
mente îşi are biroul Str. plectcază una .Pe nlta şi 
Povernei No. 8. iab.\ cum : 

Pe lângă studiile sale Ca ziarist, ai prilejul 
de drept, d-l Romeo Rol- să vii în contact mai de 
lea, caută a-şi !Dări cer- aproape cu multe lucruri, 
eul cunoştinţelor şi gă- şi să cunoşti multe su-
seşte timpul pentru acest flete, cărora să le vezi 
lucru, ocupându-se şi cu de aproape defectele şi 
publicistica şi cu ziaris-

....,..;.:._, 
calităUle. 

tica. Ca om de drept, vii să 
D-:rnl Romeo Rollea a aplici noţiunile dobândite 

fost un bun gazetflr, co- cu experienţa pe cai e t,i-a 
laborând în moci activ la. adus-0 vic1ta ta de zi<'t-
ziarele „Crnnica" şi „A· rist. 
părarea NaţionFtlă". Ştii dnr st't distingi mai 

Astfel dar, vedem în 1 epcde, e:cea ce-ti trel)lle 
ca om de drept şi mergi cu mai multă. sigurnntt"i, in executnrea actelor unui bun 
jurist, distingere trebuincioasă în special unui avocaf tâni'u·. 

D-nul Romeo Rollea citulit de a-şi aşterne pe hâ1·lie ideile şi experienţa
dobândi UL 

Aşa, a scris: Concordatul în materie comercinh'L 
Ca liternt are public<1t diferite ser eri lilei :�.re, billc flprcc;n(c. 
Astfel dar, d-l a,·oca( H,omeo Rol I ea, avirn<l ln. ne! init t>t\u at1:itca .s1 cu 

munca ce va depune şi în viilor, sit fi:, sigu1· de deplintl isbtmd,L 
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ALBU�IUL CORPULUf A VOCAŢ!LOR DIN ROMÂNI A 

D. ION M. VASILESCU

Născut în anul 1884- in Bucureşti. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
Studiile universitare la Bucureşti şi Roma. 
Este licentiRt in drept. al Universitătei din Bucureşti din aTlul J 007 �i 

doc lor în drept dela ffoma, 101 O. 
Jn Rnul 1907, s'a înscris în baroul avocatilor. 
A fost n.vocat al casei pădu:·ilor şi la Casa de Credit a corpului didact.ic. 
Ca culoare p:-litică: na(ional-liberal. 

(( �� 

I� � �I 1
���4��l 
------------�----- ____ ') 

A scris: Forma Avalului. Rela{iunea dintre acţiunea comercială de faliment 
şi acţiunea penală de bancrută. 

Fondatorul revistei Critice de drept şi jurisprudenţă. 
Colaborator al revistei „ Dritto Commerciale Italia". 
Actulmente practică avocatura în Capitală, Bul. Elisabeta No. 64. 
La Roma, a lucrat în biroul profesorulni Vivantei. 
D. I. M. Vasilescu este speciRl în nfacerile comerciale.
E un tânăr avocat, dar caro munceşte mult şi posedă foarte multe cu

noştin�e juridice. 
E unul din avocaţii cu viitor şi de la inceputul carierei sale, a dat dovezi, 

că şi-a asimilat multe principii juridi0e. 
Face mândria Baroului de Ilfov. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN RO�!ÂNIA 

D. GEORGE TECLU

S' născut în Bucure�ti, la 1 Februarie 1866. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Bucureşti. 
In anul 1890, obţine titlul de licenţiat în drept, al 

Universităţei din Bucureşti. 
Dela 1890 -1892, a fost profesor de Istorie şi Eco

nomie politică, la Şcoala de Comerţ din Capitală. 
In anul 1892, se înscrie în Baroul Capitalei, unde 

practică şi astăzi avocatura, fiind special în materie co
mercială., ceea ce l'a făcut să aibă o frumoasă clientelă. 

�� ............ ""-"'-"'"-"'·" �,,.,,_,,...,_�_......,...,. ..,.,....,,,... ... ,.., ,.._,,..._�,.. .,.,__�.,.,_,...,.,�� ., ............... � � �,.,..._,,...,_,...���.......,.... ..........,....�.......,.....--..- ..... ,�...........,...,,,��r,.. �-'°V""-'...,,,......,,,� -.r'V'.rv' .... ... .

'j). AUREL 11\ATEESCU 

S'a născut la Bucureşti, în 
anul I 876, Octombrie 24. 

După absolvirea cursurilor 
liceului Matei Basarab din Bu
cureşti, îşi ia bacalaureatul în 
Iulie 1895. 

In Februarie 1899, obţine 
cu mult succes, titlul de li
cenţiat în drept. 

In Martie 1899, se şi în
scrie în Baroul avocaţilor din 
Capitală, profesând avocatura 
în strada Călăraşilor 3 2. 

A fo!t funcţionar la Cre
ditul Funciar Urban din anul 

1897-1905, iar dela 1905 şi 
până astăzi avocatul acestei 
instituţiuni. 

A scris : «Succesiuneil drep
tului supraveţuitor în dreptul 
roman şi român >J, ca subiect 
de teză. 

D nu Aurel Mateescu, e 
proprittar urban în Bucureşti, 
şi proprietar rural în judeţul 
Vlaşca şi Prahova. 

Ca decoraţii: Coroana Ro
mâniei în gradul de Cavaler 
şi Medalia Jubiliară Carol I. 
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A T.f!U�IUL CORPU LU[ A VOCATfLOR DIN ROM1\NIA 
------------------

---------------

O. AUREL IORGULESCU

S'a născut în Bucuresti la a-
nul 1880. 

După luarea diplomei de ba
calaureat în litere şi ştiinţe, s'a 
înscris la Universitatea din Ca
pitală în anul 1897. 

In decursul anilor Universitari, 
a cultivat si literatura. 

fiind un' distins cunoscător al
literaturei latine şi franceze, cum 
şi al Îiterafurei populare române, 
însuşi a scris la diferite ziare şi 
reviste. 

A publicat şi câteva volume. 
din care cităm: «Prostituata»,
roman de moravuri sociale. ,,Sto
guri blonde", poeme în prv-�ă, 
cme descriu într'un stil ;:idmira
bil, natura şi frumuseţile ei. 

Apoi în 1903 a scos un volum 
de Poesii. Roz' şi Iubire, etc. 

Temperament de arti�t. d-nul 
Aurel Iorgulescu, s'a ccupat şi 
cu pictura ca diletant. 

In 1903 ol>ţine diploma ele li
cenţiat în drept. 

La 1904 a fost numit Substi
tut de Procuror, pe lângă Trib, 
Olt, iar în to::mna anului 1905, 
părăsi magistratura şi se înscrie 
ca avocat în Baroţ1I de Ilfov. 

A scris si un studiu de filozo
fie juridică': «Despre rcspo11snbzli
tntea în 11taterie de crz'mă». 

A fost printre cei dintâi pro
văduitori ai Societăţilor de pa
tronaj, în această ţară. 

La 1906 a plecat la Paris, pen
tru ca să audieze cursurile Sa
vanlilor de acolo, de unde reîn
torcându-se în tară, în anul ur
mător, a încep�t să profeseze in 
mod regulat avocatura, fiind în
scris în Baroul Capitalei. 

,,..,_,.,,,,,.._,,,..,__,..,_...._ ...... ,,..,,_,,_.......,.,_,,..���.,._,__,...�,�,,..._,....,..,....�......,...,,_ ..... �,....�� 
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1) .C�ROL L. ŞERBAN

Născut în a.nul 1882, în 
o;-aşul G alali. 

După terminarea cursuri
lor liceale, se înscriâ la F'a
cultatea de Drnpt din Bucu
reşti. 

In anul 190 7, esLe procla
mat licenţiat în drept. 

Imediat după luarea di
plomei, se �i înscrie în Ba
roul de Ilfov. 

Intră apoi în magistr'.a
tură, dar nu stft mult ti'mp, 
ci �e retrage, spre a îmbrii
ţi�a din nou cariera de a
vocat. 

Adualmente esle avocat 
al Casei Bisericei din Minis
terul ele Culte. 

Este ofiter în rezervă şi 
arn ca de::;oraţii : Serviciul 
Creditl'Jios şi Medalia Jubi
liart'î.. 

E un tânăr avocat, bine 
apreciat în rândurile cole
gilor săi şi muncind con
ştiincios, şi-a atras simpa
tia multora, ceea ce l'a fă
cut sit se bucure de o bună re
putat ie ca avocat care îi va 
aduce m11lt bine, în frumoasa 
sa carieră de avocat, profe
salt\ a.:tăzi în str. Cometa 
No. 80 Bucureşti. 
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ALiiuirnL CORPtJLUI AVQC\l,'ILOR DIN ROMÂNIA 

D. CONSTANTIN ŢUNESCU

Născut în anul' 188r, la 6 Iunie, în co:nuna Cleanovu, judeţul Mehedinţi. 
D ..1pi absolvirea cursului liceal, se înscrie în Facultatea de drept din Bucureşti. 
Trecând toate ex1menele în mol regulat, obţin� cu mult succes, diploma 

de licenţiat în drept în nul 1904. 
Tot în anul 19:)4 s� şi în)crie în b1roul avooţilor din llfov, 
Do:nnul avocat C. Ţunescu, a tipărit mult pe terenul juridic.-Aşa: 
A tipărit, în colaborare cu domnii: Ath. C. Kiru, fost C')nsilier la Inalta 

Curte de Casaţie. G. Nedelcu, directorul afacerilor juJiciare din ministerul Justiţiei. 
l. Ionescu-Dolj, preşedintele Tribunalului llfov secţia de Notariat. G. Rădulescu prim

)) 
l I
ii � I 

greGer la !nalta Curte de Casaţie şi Justiţie. V. Raţiu. D. C. Bădule cu şi A. Ştefa
nescu-Galaţi, avocaţi : ,,Colecţiunea Generală a Legilor României", din care au apărut 
două mari volume, care au fost atât de bine apreciate Je întreaga presă jmidică. 

Acum în urmă a tipărit: «Noua lege a Curţii de Casatie �i Justitie, 
adnotată)). 

ln anii 1905 - 1907 a fost redactor _al revistei culturale «Sezătoarea Să
teanuluh), unde a publicat articole de vulgarizare a dreptului. 

Actualmente d-nul Const. Ţunescu, profesează avocatura tot în Capitală, 
neîntrerupt, din anul 1904, data înscrierei sale în Baroul de Ilfov. 

E un tânâr avocat care munceşte serios şi bine apreciat. 
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AHUMllL C61tf:luLUt A VocA'fttoR nfN itoMÂNrA 

D. ALEXANDRU OTETELEŞANU

E::-te originm din T.-Se
verin. 

Studiile sccundnre şi le-a 
făcut Ja liceul Matei Basa
rab din Bucul'eşti. 

Se înscrie apoi la facul
tatea juridică, pentru a'şi 
face studiile universita re. 

In ar,ul 1007, obtine cu 
mult succes, litiul de licen
ţiat în drept., fll universib'l
ţei din Bucureşti. 

Pleacă apoi la Piu·is, pen
tru a'şi continua studiile j u
ridice. 

o. GHEORGHE ICONO/V\U

Născut în anul 1882, luna Noembre. 

In anul 1910, obţine cu 
mult succes titlul de Doctor 
111 ştiintele juridice, tratând 
despre: ,,Effets dela condi
tion impossible illicite et con
Lraire aux bonnes m0eurs 
dans lesacts gratu its". 

[ntorcându-se în ţară, s'a 
inscris în baroul Capita.lei, 
în Ianuarie 1911. 

A scris: Diferito articole, 
publicate în „Revista critică. 
de drept, legislaţie şi juris
prudentă". 

Astăzi practică avocatura 
în Capitală, Str. Schitu Mă
gureanu No. 27. 

După absolvirea cur5ului primar in ţară, pleacă la Paris, 
unde îşi ia bacalaureatul în litere şi filozofic. 

Se înscrie apoi la Facultatea juridică, obţinând titlul de li
cenţiat în drept, al Universităţei i:lin Paris. 

Intorcându-se în tară, s'a stabilit la Bucureşti înscriindu-se 
în Baroul Capitalei, un<lc profesează şi astăzi avocatura. 

Mai ocupă şi postul de avocat al Băncei Marmorosch-Blank 
& Co. societate anonimă. 
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D. N- G. MARINESCU 1 A fost avocat al Statulu 

S'a născut în anul 1878,
în oraşul Brăila. 

După ce face stuJiile se
cundare la Brăila, \-inela Bu
cureşti, spre a'şi face studiile 
universitare. 

In anul 1906, obţine cu 
mult succes, titlul de licenţiat 
în drept. 

Se înscrie apoi, în anul 1907, 
în Baroul Capitalei, pentru a 
profesa avocatura. 

D. NICOLAE BADULESCU

N.1.scut în anul 1884, în Bucureşti. . 
Studiile liceale şi k-a făcut în Bucurnşt1.
Se înscrie apoi la Facultatea juridică, pentru a'ş, face

studiile universitare. . 
In anul 1906, obţine cu distincţiune, titlul de licen-

ţiat în drept. . . 
Tot în acelaş an se şi înscrie în_ Bar:oul ��p1tale1,

unde profesează şi astăzi avocatur�, fond ş, adm1111strator 
delegat al Băncei Uniunei Comerciale. 

la Ministrul de Domenii, spe
cial în afaceri petrolifere, post 
ce'! ocupă şi astăzi. 

A scris: Diferite articole 
publicate în ziarele cotidiane 

A fost timp de 10 ani re
dJctor al mai multor ziare 
cotidiane. 

Astăzi practică avocatura 
în Capitală, Cilea Şerban
Vodă No. 17. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAţ'ILOR DIN ROMfNlA 

o. ION STICINSKI

Născut în anul 1875, luna Ianuarie, în Bucureşti. 
Atât studiile secundare, cât şi cele universitare, le face 

la Bucureşti. 
Urmând cursurile facultaţci juridice, obtine în anul 

1907, titlul de licenţiat în drept, al Universităţei din Bu
cureşti. 

Tot în aceleş an se şi înscrie în Baroul Capitalei, 
unde practică şi astăzi avocatura, str. Cosma No. 2, fiind 
un bun avocat. 

.....,....,�,,�-��� ......... � � � ............. � -.,...,,,,...._ ... ..,...,,..., � 
-�~w�.,.-.,-,.~�-���� 

D. OTTO H U B E R

Născut la faşi în anul 1880. 

După terminarea studiilor se,::undare la liceul Naţional din 

Iaşi, luându-şi bacalaureat ul se înscrie la facultatea juridică din Iaşi 

La Octombrie 1902 obţine titlul de licenţiat în drept. 
In anul 1903 se înscrie în Baroul Capitalei, unde practică 

şi astăzi avocatura. 

A fost avocat al ministerului de Domenii dela r Martie 
1907-1 Octombrie 1907.

Ocupă şi postul de avocat al C. F. R. dela r Februarie 

1908, până in prezent. 
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AVOCAŢII DIN RESTUL TAREI 
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ALllUMUL CORPULU[ AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. DIMITRIE GR_ECEANU

.Născut în anu: 1860, luna August 10, în oraşul Iaşi. 
Este licenţiat al Universităţei din Paris. 
După întoarcerea sa în ţară, a intrat în magistratură. 
La 21 Iunie 1882 este numit Supleant la tribunalul Putr.a, ocupând această 

funcţiuue până la 6 Februarie I 882. ·. 
La 15 Februarie 1882, Supleant la tribunalul Iaşi, până la 3 Octombrie 1884. 
După retragerea din magistratură s' a înscris în Baroul de r�şi. 

Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul conservator, de sub �efia 
D-lui Petre Carp.

A fost Prefect al judeţului Iaşi. 
La 1 5 Iunie 1906, este numit Ministru de Justiţie. 
In alegerile generale din Februarie 191 r, a reuşit ca Deputat al coleg. I de Iaşi. 
Actualmente mai ocupă şi postul de Primar al oraşului Iaşi. 
D-nul Dimitrie Greceanu, este un membru marcant al partidului conserva

tor, fiind �eful conservatorilor din Iaşi. 
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AI.BUUUL CORl'\ILUI AVOC liLOR DIN RO�lÂNJA 
-------------

D. ALEXANDRU GH. DABIJA

Născut în anul 1850 în oraşul Ia�i. 
Studiile secundare, precum şi cele universitare şi le-a făcut la Iaşi. 
In anul 187 5, obţine diploma de licenţiat în drept al universităţei din Iaşi. 
Intră apoi în magistratură, de unde �-e retrage în anul. 1878, spre a se 

însori în baroul avocaţilor din Iaşi. 
A ocupat postul de avocat al Statului şi al comunei laşi. 
In timpul Cabinetului Lascar Catargiu, a fost deputat de Iaşi. 
A scris: Despre starea morală, materială şi fizică a sătenilor. Articole 

juridice. Diferite articole politice, apărute în i,Opinia" unde le-a publicat în ca
itate de redactor. 

Ca decoraţii: Coroana României ca ofiţer. Independenţa din timpul răsbo
iului. Medalia Jubiliară Carol I. 

Actualmente profesează avocatura la Ia�i. 
O- Alex. Dabija, atât ca Magistrat, cât şi ca Deputat, s'a achitat în mod

con�tiincios, de îndatoririle ce avea. 
lo magistratură a lăsat frumoase urme, şi recunoscut ca un magistrat integru. 
Ca deputat, a căutat să'şi îndeplinească mandatul încredinţat de naţiune 

luând parte la toate discuţiunile legilor ce s'au prezentat în desbaterea Camerei, 
tot timpul cât timp a fost Deputat. 

Actualmente ca avocat se bucură de foarte multă trecere, fiind unul din 
avocaţii de frunt.e, ai baroului de Iaşi, posedând mult fond juridic. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA1,'lLOR DIN ROMÂNIA 

D. ATHANASIE GHEORGHIU

Nciscut în anul 1850 luna Martie, în ora�ul Roman. 
După terminaref.l. studiilor universitare, luându-şi licenţa în drept, se în

scrie în baroul avocaţilor din laşi. 
Intră în viaţa politică, înscriindu-se în parti<lul naţional-liberal, fiind un 

membru devotat şi statornic al acestui partid, încă dela 1883, când incă student 
făcea politică liberală. 

ln anul 1885 a fost 
nles consilier comu
nnl al oraşului Iafii 
şi reales apoi în anul 
1894. 

Tot în 1885 e nu
mit în postul de a
vocat nl Creditului 
Urban din laş,. în care 
post a stat, până în > 
Noembrie 1889. 

ln anul 1895 e nu
mit avocat al casei 
Sft. Spiridon ş1 m 
1896-1899, ca avo• 
cnt <11 Statului, pe 
lângă tribunalele şi 
Cnrton. de Apel din 
lnşi. 

Dela 1805--1899
,

mai ornp:t şi postul 

de comisar al guver
nului pe lângăCamera 
de Comert, circum-;
cri pţia laşi. 

ln 1897, e ales 
membru nl comitetu. 
lni dirigent nl clubu
lui na(ionnl-libcral din 
Iaşi, ocupând nceastă 
demnitate, necontenit 
până astnzi. 

lntră apoi în par
lamentul ţărei, pentru 
prima oară, ca depu
tat de laşi, în Marlie 
1901, ca naţional-li -
beral. 

Ocup,\ şi postul de 
Epitrop al Casei Sf. 
Spiridon, unde depune 
multă muncă �i bună-

binef acere, şi a o face voint,1, spre a ridica cât mai mult această institutiune de 
să prospere cât mai mult. 

D-nul Athanasie Gheorghiu, este unul din cei mai marcanţi fii
bri ai partidului liberal din la�i, unde se bucură do multe simpatii. 

t!_ţ��� Ca avocat, e unul din fruntaşii baroului de laşi. 

activi mem-
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Ă LBUt.lUL CORPllLUI A VOC \ l'ILOR DIN ROMÂNIA 

D. U\SCAR ANTONIUS'a născut la Vaslui în anul 1870. Studiile secundare şi le-a făcut în Bucureşti. Luîndu-şi bacalaureatul se înscrie în Firnultatea juridică, pentru a'şi face studiile universitare. In anul 1896, obţine cu distincţiune titlul de licenţiat în drept, 111 Universităţei din Bucureşti. Intră apoi în magistratură, ocupând posturile de judecător şi procuror. Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul conservator. A condus între ani 1906-1908, ziarul „Opinia" din Iaşi, care scria: „Vom duce lupta, apărând adevărul şi dreptatea prin mijloace cinstite. Vom pune umărul alăturea de presa sinceră conservatoare, pentru a duce lupta în contra celor ce ne hulesc partidul şi caută să-l înj(sea8că. Vom lupta însă cu lealitate". D-nul Lascar Antoniu, r-----,::e-,--,---------�-- terminologia parlamen-este unul din iniţiatorii 
/

' lară, ca mandatar lil na-înfiintăreiparlidului con- "-..._ tiunei, - căci naţiunea servalor-democrat, fiind " sunteţi voi, -·· mă credreprezentantul celei mai obligat a \'ă da socoteala pure doctriue conserva- de felul cum nti-am în-toare-evolutionislă. <leplinit obliga(iunilo lu-A fost Deputat al co- ate fată de voi, alunei legiului II de laşi şi la când am solicitat încre-încetarea mandatului dereaşi voturiie voastre. său, prin dizolvarea Par- ,, ,,Şi ar fi da dorit poate, !amentului, a publicat de a intra în moravu-îotr'o broşură tipărită, rile noastre politice a-intitulată: ,,Doi ani de ceastă obligaţiune mo-
Parlament", toată acti- rală oe Sa impune ori-vitatea sa cât a fost De- cărui mandatar nl vos-putat, adresftodu-se ale- tru,- al oaţiunei, cu forta gătorilor şi între altele, unei elementare cesti-iată co le mai scrie: uni de convenientă, oa „:Mandatul de Deputi,t atât în timpul seziunei cu oare m'a.ţi onorat a- parlamentare cât şi după cum doi ani şi ceva, a termina, ea ei, să vă dea îooetal prin faptul <li- socoteală de felul cum zolvărei parlamentului. a întrebuinţat puterea ,,Ca mandatar a_l vos- ce i-aţi încredinţat-o prin tru, sau oum se zice în yotunle voastre. ,,Căci astfel cum se practică astăzi, de a cerşi înainte de alegeri voturile ale�ătorilc.r cu tot felul de promisiuni, iar în urmă, după alegeri a nu mai vroi să ştii de cei ce te-au ales, de a.cei care ti-au incredintat mandatul, este şi impolitetă şi este a întări şi mai mult credinţa oă totul nu-i decât o comedie parlamentară, iar toată formalitatea alegerilor o ficţiune constitutionnlă, o adevărată parodie şi mistificare a voinţei alegătorilor, e o enormăminciună conventionaHI.,,Şi asemenea moravuri politice ar trebui să dispară din uzuantele noastre parlametare, „Deputatul ales de voi fiind un mandatar al vostru, trebue să fie obligat, trebue tras la răspundere chiar, spre a':;i da socoteala de felul cum a întrebuinţat puterea oe i-aţi dat, prin mandatul cu oare l'aţi învestit, căci fără voturile voastre nu ar fi ajuns ia parlament". Iată care este părerea D-lui Lascar Aotoniu, asupra reprezentărei minorităţei miluite: 

„Sistemul reprezentlfri minoritătii miluite adică cu voia şi concursul partidului 
dela guvern, inlăturând lupta electornlă, falşifică via(a politică, lalşi.ică elementul de viată 
al regimului nostru parlamentar. De aceia, prnier căderea în luptă de cât parodia unuisucces electoral cu perderea celui mai important element de viată politiclJ. : lupta.

In luptă stă principiul de via(ă al pa1·tidelo1· politice şi fără aceasti!t ele merg 
spre o descompune1·e sigură. Numai lupta înal(ă şi pune în eviden(ă ca1·acterele, latentul 
şi pe adeviiratii oameni de stat". D-nu Lascar Anloniu, este un caracter de elită, înzestrat cu talent oratoric şilansat în politica militantă, fiind unul din fruntaşii partidului conservator-democrat. Astăzi profesează avocatura la Iaşi, făcând mândria Baroului local. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOC ATiLOR DIN ROMÂNIA 

D. GH. GH. MÂRZESCU

Născut la 4 Iulie 1876, in oraşul Iaşi. 
Este fiul cel mai mare al lui Gh. Mârzescu. 
Studiile primare şi le-a făcut la Iaşi. Studiile secundare la liceul Naţional din Iaşi, 

unde a obţinut bacalaureatul în litere şi ştiinţe. Studiile universitare la Iaşi şi Bucureşti, 
luând licenţa in drept, dela această din urmă Facultate, având ca subiect de teză ,,Condi
ţiunea streinilor în Românio.".

La luarea licenţei a fost viu felicitatat de juriul examinator şi teza sa este reco
mandată şi astăzi de profesori, ca cea mai meritorie lucrare, în această materie. 

Pleacă apoi la Paris, pentru a'şi continua studiile juridice. 
Trece cu mult succes, Dela 1901-1904, a fost 

primul examen de doctorat ,_...,,.,..,..,,.----,-.,---.,--,:-;;:;:;==��� Director General al Casei 
juridic, după care a fost Spitalelor şi Ospiciilor sf. 
nevoit. să se întoar0ă în Spiridon, suplinind fiÎ Ca-
ţarli, chemat la moartea tedra de Drept Civil, la 
părintelui său. Facultatea juridică din 

La Paris, împreună cu Iaşi, rămasă vacantă,prin 
<l-nii I. Th. Ghica, Miro- permutarea la. Bucureşti 
nescu, Cezărescu şi al{1i, a D-lui Em. Antonescu.
a fondat. mai întâiu Socie- In 1904, în alegerile ge-
tatea de drept şi sociolo- nerale, prezidate de guver-
gie şi apoi Revista cu a- nul conservator al d-lui 
celaş nume, -fiind colabo- Gh. Cantacuzino, candi-
rator al acestei reviste. w.,,,.:,,-,,� .. ,,.,.. dează pentru prima oară 

La 1896, în timpul mi- ca opozant naţ.ional libfl-
nisterului părintelui său, ral şi intruneşte cele mai 
a fost. Şef de Cabinet la multe voturi între candi-
Ministerul Instrucţiei şi daţii opozitiunei. 
Cultelor. Dela 1904-1906, con-
In anul 1901, intră în viata duce ziarul naţional-liberal 

politică, înscriindu-se în „Liberalul'' �i în Martie 
partidul naţional-liberal şi 1907 în timpul răscoalelor 
declarându-se partizan ho- =�- ţărăneşti, primeşte să ia, 
tărât al votului obştesc. sub-prefect.ura D-nului O. 
Stere, diretoratul prefecturei de judeţ. 

In Mai 1907, e ales pentru prima oară, ca Deputat al--coleg. II de Iaşi, ob�inând 
1560 voturi. In Cameră ,;'a distins foarte muli, prin discursurile ce a ţinut. 

Aşa: 1) A vorbit la legea pentru uşurarea agriculturilor de daunele suferite, în 
timpul răscoalelor din 1907. 

2) La legea pentru reorganizarea judecătorească.
3) La legea monopolului vânzărei băuturilor spirt.oase.
4) La legea teatrelor, la legea dreptului de asociaţie, etc.
In Septembrie 1909, a fondat în Iaşi, ziarul national .. liberal „Mişcarea".
In alegerile generali, din Februarie 1911, a candidat pentru a treia oară, la coleg.

II de Cameră, căzând fa balotaj. 
La alegerea de balotaj, a fost bătut de D-nul General Scheletti, care a întrunit. 

803 voturi, faţă de 798 întrunite de D-sa. 
D-nul Gh. Mârzescu a pledat în foarte multe procese importante, fiind unul din

avocaţii de frunte ai Baroului de Iaşi. 
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ALBUMUL CORPULU{ AVOCA+'ILOR DIN ROMÂNIA 

D, GHEORGHE I. GHIKA 

Este născut în anul 1860, în corn. Fitipeşti, judeţul Roman. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Austria şi în Elveţia la 

Laussane. 
Studiile universitare şi le-a făcut la laşi. 
In anul 1884, obţine cu un frumos succes, titlul de licenţiat 

în drept. Tot în acest an, se şi înscrie în barou.
Intră apoi în magistratură, fiind numit la Fălticeni, Vashii 

şi în urmă la Iaşi, ca Jude de Instrucţie. 
Retrăgându-se din magistratură, este numit avocat al Cre-

ditului Urban din Iaşi. 
A scris : In diferite reviste.-, broşuri şi reviste judiciare : 

Scrieri de drept Constituţional şi electoral. 
Actu;ilmente profesează avocatura la Iaşi, fiind foa1tc cu-

noscut în lumea juridică, 

��-'-"'�"V'v"����"V'v"���~�"'-'"���� 

�-...-..,..,.,.,_��� � 

D- FILIP CIORAPCIU

S'a născut în anul t 87 3, luna Septembrie 14, în oraşul 
Constanta. 

Toate studiile secundare şi le-a făcut în particular, termi-
nându-le în anul 1896. 

Luându-şi bacalaureatul în ţară, pleacă la Bruxelles, pentru 
a'şi face studiile universitare. 

Fiind un stu<lent Muncitor, îşi dă toate examenele regulat 
şi cu succes, obţinând în ar.ul 1899, titlul de dnctor în drept. 

După întoarcerea sa în ţară, se înscrie în baroul avocaţilor 
din Iaşi, în anul 1900 Mai 18. 

A fost prim avocat al comunei ·laşi, dela 1904-1907. 
Actualmente profesează avocatura la Iaşi, fiind unul din a

vocaţi de frunte din localitate. posedând mult fond juridic, fiind 
autorul marei Enciclopedii juridice, partea I, jurisprudenţa Ro
mână, 4 mari volume. 

Ca decoraţii : Coroana României în gradul de Cavaler. 
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ALDUi\IUL CORPULUI /\ VOCA'.pLOR DIN ROMÂNIA 

D. ALEX. �TEF. NEGRUţI

1t1scut în anul 1872, la 10 Ianuarie în oraşul Iaşi. 
După ce îşi ia bacalaureatul în tară, la Iaşi, pleacă la Paris, pentru a'şi 

fa.cc studiile universitare. 
In anul 1899, obţine cu mult succes. titlul de licentiat în drept. 
Intorcându-se în ţară se înscl'ie în Barou, în Febrm1rie 1899. 
Intră apoi în magistratură, ocupând pe rând diferite posturi. A.:ia a fost 

Procuror �i Judecător la Iaşi. 
Intrat în luptele politic�, se înscrie în partidul Conservator. 
Sub guvernul domnului Gheorghe Cantacuzino, e ales-Deputat Conservator 

1 eprezentând în Cameră laşul 

A fost şi Epitrop al aşezămintelor Sf. Spiridon din Iaşi. 
Dacă d-nul Negruţi, a muncit ca magistrat, Deputat etc, nu mai puţin, 

a căutat să se ocupe şi de făcut acte filantropice. 

Cavaler. 

A înfiinţat o şcoală de meserii pe moşia sa Vere�ti din judeţul Fălciu. 
Pentru meritele şale ,1 fost decorat, cu Coroana României în gradul de 

Mai posedă şi Răsplata muncii clasa Ia pentru şcoala �i Medalia Jubi
liară Carol I. 

EsLe Ofiţer de reiervă reg. 4 Artilerie. 
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ALl3UMUL CORPULUI A VOCA'flLOR DIN ROMÂNIA 

D. GHEORGHE G.' CRISTOFOR

S'a născut în anul 1863 la Iaşi. 
Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi. 
Obţinând bacalaureatul. se înscrie la Facultatea Juridică din Ia�i. 
Dând toate examenele în mod cât se poate de strălucit înaintea Comisi

unei examinatoare, este proclamat Licenţiat în drept, în anul l885. 
Imediat după luarea licenţei în 1885, se ::ii înscrie in Barou. 
Intră apoi în magistratură fiind numit în 1885, în Făciu, Botoşani şi Iaşi, 

stând până în anul 1890. 
E ales apoi consilier comunal al oraşului laşi. 

Intrat în luptele politice, se alege Senator dela 19O4-U,O7, sub guvernul 
domnului G. Cantacuzino. 

Dela 1890-1893 a fost Profesor de drept comercial la Şcoala Comer-
cială din Galaţi. 

Actualmente profesează avocatura la Ia::ii, fiind şi Epitrop la Sf. Spiridon 
dela 1803. 

Ocupă şi Postul de Profesor de drept comercial la Şcoala de comerţ din Ia::ii 
A scris: Diferite articole în „Dreptul" şi în �Revista Juridică)). 
Pentru meritele sale a fost decorat, fiind : Cavaler al Coroanei României. 
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ALBUMUL CORPULU[ I\ VOCl\+'ILOR DIN RO�IÂNIA 

D. VESPASIAN I. PELLA

S'a născut în anul 1874 luna Iunie 27, în oraşul 8.-Sărat. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul din Ploeşti. 
Pe când încă era elev de liceu, a scos v revistă intitulată : ,,,$coala" 

�1 colabora la „Democratul" lui Grigorescu şi„ Yoin(a Prahovei". 
In anul 1895, în anul preparatoriu pentru bacalaureat, a stnt la Iaşi, ur

mând ca auditor cursurile facultă�ei de drept şi scoate ziarul ,,Lumina,'' din R.-Sc.1-
rat, având ca oolaboratori pe d-nii: Garabet !brăileanu (Lazăr Vrnjii), Spiridon 
Popescu Prasin, Eug. Herovan şi a]tii. 

După luarea bacalaureatului, pleacă la Bruxelles, unde obţine titlul de 
Doctor în drept. 

... lntors în tară, intră în politică, practicând avocatura la R.-Sărat, fiind 
şi ziarist. 

ln anul 1901, s'a a_les Deputat al Coleg. lll de R.-Sărat, ca naţional-liberal. 
Iar în 1902, e ales Primar al ora1:lului R.-Sărat, demnităti care le-a ocupat 

până la Decembrie 1904, când s'a retras partidul liberal, dela guvern. 
In anul 1908, la constituirea partidului conservator-democrat, a părăsit' 

partidul liberal şi s'a stabilit în Iaşi, unele a luat direcţia ziarului oficios„ Opinia", 
organ al partidului conservator-democrat clin Capitala Moldovei. 

D-nu Vespasian Pella, fiind înzestrat cu o mare putere . de muncă şi o
rară energie, pe lângă care se adaugă şi talentul său, reuşeşte a'şi face o fru
moasă poziţie în Iaşi şi ca avocat �i ca ziarist şi om politic. 
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ALOUMIJL CORPULUI AVOCATILOR DIN l{O�I..i.KIA 

j). T�eodor Bădărău 

Născut în anul 1886, luna Mar
tie, în Iaşi. 

Luându-şi bacalaureatul Ia Iaşi, 

pleacă la Paris şi se înscrie 
pentru a urma cursurile Facul
tăţei juridice din ace, ora ş. 

Fiind unul din studenţii zeloşi 
ai Facultăţei din Paris, obţine cu 
mult succes, în anul r 908, titlul 
de licenţiat în drept. 

A urmat şi cursurile de docto
rat, la aceiaşi universitate ,trecând 
primul examen în anul 1909. 

Intorcându-se în ţară, se în-

scrie in Octombrie 191 o in Ba
roul avocaţilor din Iaşi, unde 
face şi astăzi avocatură, fiind u
nul din tinerii din generaţia nouă, 
care promite mult, a vând viitorul 
asigurat, graţie intt:ligenţiei sale, 

şi puterei sale de muncă. 
Desigur, că d-nul Theodor Bă

dărău muncind ca şi până acum, 
în curând îşi va ocupa locul de 
onoare, ce-l va fi cucerit numai 
datorită muilcei sale şi prin pro
priile sale mijloace. 

� ....... ���,.._� .,.�-...,-�,,...,_,,,� 
��------���� 

D. IOAN AVERESCU

S'a născut în anul 187 I, luna Iunie 7, în oraşul Iaşi. 
Studiile secundare şi le-a făcut !a Galaţi, unde şi-a luat ba

calaureatul. 
Studiile universitare şi !ea făcut la Iaşi urmând cursurile 

facultăţei de litere şi drept. 

După strălucite examene depuse, obţine titld de licenţiat 
în litere la 1896 şi în anul t905 în drept. 

Tot în anul 1905. se şi înscrie în baroul avocaţilor din Iaşi 
unde profesează şi astăzi avocatura. 

A fost Secretar general al universităţei din laşi şi fost pro
fesor la liceul Internat din laşi. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOC 1pLOR DIN ROMÂNIA 

O. HENRI G. ŞUTZU

Născut în anul 1877, luna
Iulie 15, • in oraşul Bârlad. 

După absolvirea cursuri
lor primare, vine în Ploeşti, 
pentru a-f)i urma cursurile 
secundare. 

Se inscrie apoi, la Facul
tatea de Drept din Iaşi şi 
în anul 1900 îji ia Liconta 
în drep�. 

In anul 190 I se înscrie 
în Baroul Avocaţilor din Inşi, 
unde profeseazii şi :i stăzi 
avo0atura. 

A ocupat următoarnle pos
turi: 

Avocat el. I al Spiridoniei 
şi sub guvernul d-lui Gh. 
Cantacuzino, din 1906, este 
ales ca consilier comunal al 
oraşului Iaşi. 

Ca decoratii posedă: Co
roana României în gradul 
de Cavaler. 

Actualmen�e profesează a
vocatura 10 laş\ fiÎ în ale
gerile generalo pentru Ca
meră, din Februarie 1011, 
este ales Deputat al Co
leg. II de cameră lHşi cu 907 
vo(uri, ca cnndi<lat conser
vator, de sub şefia domnului 
Petre P. Carp. 

,.,_,..._,..,��....,..._������,..._,,...,,,.......,...,_,..,� � .. �

��������~������...., ..... 

D MIHAIL V- /v\AVRODIN 

răscut în luna Iulie, anul 1877, în localitatea 
Piatra Nenmtu. 

Dupit absolvirea cursului primar, se duce la Bo
toşani, unde urmează cursuri.ie li0eului „ Lauri an" din 
acel ornş. 

Studiile Universitare şi le face la Bucureşti, îns
criindu-se la facultatea juridică .. 

In anul 1900, luându-�i licent-a în drept, se stabi
le&le la Brăila, unde profesează avocatura până în a
nul 1908.-Iar dela 1908 şi pâ,nă astăzi, e stabilit la 
Iaşi, unde îş'i continuă profesiunea de avocat. 

D-nul :rviihail Mavrodin, chiar di� anul 1900 când
şi-a luat licenţa în drept, a îmbrăţişat cariera de avo
cat şi neîntrerupt până astăzi, a profesat numai avocatura. 

Ca scrieri literare şi juridice, d-nul Mihail Mavrodin, are: diferite articole cu subiect 
juridic publicate în „Curierul Judiciar". 

Io Iaşi trece ca un bun avocat, fiind foarte căutat, formându-şi o frumoasă clientelă. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAT!LOR DiN ROMÂNIA 

D. PETRE SION

Născut în anul 1866, în luna 
Martie, în oraşul Tecuci. 

După terminarea studiilor pre
liminare, se înscrie în liceul „Co
dreanu" din Bârlad. 

L;uându-şi bacalaureatul, se 
duce la Iaşi, pentru a-şi face stu
diile universitare. 

După frumoasele examene date, 
obţine cu mult succes, titlul de 
licen�iat în drept, al universităţei 
din Iaşi, în anul 1 894. 

Iodată după luarea licenţei, tot 
în I 894, se şi înscrie în Baroul 
avocaţilor din Iaşi, unde a pro
fesat avocatura neîntrerupt până 
astăzi, 

. --- ----------,

Actualmente mai ocupă şi pos
tul de Efor al aşezămintelor Sf. 
Spiridon din Iaşi. 

Intrat în luptele politice, s'a 
înscris în partidul conservator, de 
sub şefia domnului Petre Carp. 

In alPgerile generale de Cameră 
din Februarie 19n, e ales ca de
putat conservator, la colegiul I 
de Iaşi, cu I 08 voturi. 

Domnul Petru Sion, a intrat 
pentru prima oară în Parlament 
şi ia parte activă la toate desba
terile ce au loc în Cameră, cu 
ocaziunea discuţiilor diferitelor 
proecte de lege, prezentat� de 
gu\1ernul conservator. 

r...rv",���v�..,,...�,.,,�� .._�.,..,,,,.._,,..w._��� 

� ... ��� � ✓� 

1). Romeo 1). Obreja 

Născut la 8 August 1888 
in oraşul Roman. 

După absolvirea liceului Na
ţional din laşi, în an ul 1907, 
se înscrie la Facultatea Juri
dica din laşi. 

ln Iunie 19 ro, dând fru

moase examene, obţine Di
ploma de licenţiat în drept, 
cu menţiunea Jliagna cum 
laude. 

Imediat după luarea licen-

ţ e1, r 9 ro, se şi înscrie în 
Barou. 

Actualmente profesează a
Yocatura l� laşi, promiţând 
a fi un avocat cu viitor. 

Este şi Doctorand în drept 
la Universitatea din laşi. 

Mai ocupă şi postul de Se
cretar al Facultăţei de Ştiinţe 
din laşi. 
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ALBUllUL COl{PULlli AVOCATJLOR DIN ROMi\NIA 
---------------

-----�-------------

1). NICULAE C�UPENSKI 

Născut la 25 Septembrie 1878. 

După terminarea studiilor se

cundare, se înscrie la facultatea 

juridică din Iaşi, unde obiţne cu 
mult succes titlul de licenţiat în 
drept. 

Intră apoi în magistratură, ocu

pând rând pe rând diferite pos
turi. 

Retrăgându-se din magistratură 

se înscrie in Baroul avocaţilor 

din Iaşi, intrând şi in luptele po

litice. 

Partizan ideilor conservatoare, 

se înscrie în rândurile partidului 

conservator, de sub şefia d-nului 
Petre Carp. 

In alegerile generale din Fe
bruarie 191 r, candidând ca con

servator la un scaun de deputat, 

reuşeşte a se alege, ca deputat 
al colegiului II de Iaşi, când a 
obţinut 91 o voturi. 

Domnu! N. Crupenski, făcând 

parte din majoritatea conserva
toare din Cameră, va da tot spri

jinul guvernului d-lui P. Carp, 

pentru a trece prin parlament, 

toate legile economic-financiar şi 
administrativ, ;inunţate îu pro

gramul partidului conservator . 

..,"""""'. "'����.._,�.....,,....,,�,, - - -...... - - ............ ,.. ,..,._ -.....,__......,,.,. � ,....,,,..� 
..._, .,,.�� 

O.ALPHONSE HEROVAN

Născut în anul 1881. luna Septembrie 24 în oraşul 
Piatra Neamţu. 

Absolvind cur-sul primar în oraşul său natal, pleacă 
la laşi şi se înscrie în liceul Nation�l-

Absolvind cursul secundar, se mscrie la Facultatea 
juridică din acel oraş. 

. . ...
ln anul 1906 este proclamat L,cent,at m drept. 
La Octombrie 1906, se înscrie în Baroul a.vocatilor 

din laşi. . . . . 
Intră apoi în magistratură pentru putm timp ş, vine 

din nou în Barou, pentru a-şi continua profesiunea de avocat. 
Ca culoare politică: Conservator-democrat. 
Are publicat diferite scrieri juridice şi politice. 
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ALBUMUL COR.l'lJLvl AVOCATII.01< DiN !{O�IJ\NIA 

D. GHEORGHE NETTER

N,'iscut în anul 1870, la 30 Oclombl'ie, în localitatea Burdujeni. 
După absolvirea cursului i-,rimar, işi face studiile secundc1re în liceul Na-

tional şi în liceul Internat din faşi, fiind Ct't bursier nl Statului. 
Toate studiile universitar� şi le face Ja laşi, obţinând următoare1C5 titluri : 
1) Absolvent nl şcoalei normale superioare din Iaşi.
2) Liceniiat în fizico.chimice, di1.lomă obtinută în anul 1980.

3) Licentiat în drept, .--------�----- 4) Inspector comunal,
în anul 1905. în timpul răscoale.lor din 

4) Diplomat al Con-
\ ___ _.._......_ 1907, ocupând aceaslă 

serva.torului din Iaşi, demnitate dela 17 Mar-
sec�ia flaut. tie-1 Mai 1907. 

A ocupat următoarele 5) Gazetar în Iaşi,
posturi : scriind mai mult la „Li-

1) Asistent la. labo- , beralul". 
ratorul de <�himie orga· Ca scrieri juridice, 
nică dela 1900 -1903 d-l Netter mai are: ,,Pu-
luna Septembrie. blicatiuni de concluziuni 

2) Asistent la labo- juridice", publicate în 
ralorul de chimie mi- ,,Pagini juridice" şi sem 
nerală la Universitatea na.late de d-l Dimitrie A-
din Iaşi, dela 15 Noem- lexandresco. 
brie 1900-1906. Este sub locotenent 

3) Asistent la lnsti· în rezervă. 
lutul de chimie dela Ca decorat.ii posedă: 
1903 1905. Coroana României în 
gradul de Cavaler 1909. Medalia jubiliară. 

Actualmente profesează avocatura la Iaşi, fiind avocat al Statului el. I 
încă din anul 1907. 

Se ocupc'i foarte mult şi posedă mult fond juridic, alături do claritatea în 
expunerea faptelor ce i se prezintă, în sustinerea intereselor clientelei d-sale. 

Greua, J c1r �i frumoasa sa profesiune de advocat, o îndeplineşte cu mult 
talent, găsind ·1nsă şi i:impul necesar pentru a se ccupa şi în alte clirectiuni. scriind 
foarte multe articole, atât pe terenul juridic, cât şi pe terenul politic. 
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ALBUMUL CORPULUI A ,·ocAŢ!LOR DIN ROMÂNIA 

o. ROBERT CHEFNEUX

S'a născut în anul 1886, luna Mai 30, în comuna Spatele, 
jt:deţul Vaslui. 

Terminând studiile secundare, la liceul Naţional din Iaşi, 
luându-şi bacalaureatul, urmează cursurile Facultăţii juridice din a
cel oraş. 

Fiind unul din studenţii zeloşi şi conştiincioşi ai facultăţei, 
îşi dă toate examenele regulat şi bine, obţinând cu mult succes, 
titlul de licenţiat în drept, în anul 1909 luna Junie. 

Se înscrie în Barou, în Ianuarie anul 1910. 

A fost funcţionar al Creditului Funciar Urban din Iaşi, iar 
actualmente profesează avoc;itura la Iaşi, fiind hinc cunoscut 
ca un avocat stăruitor şi muncitor, ceea ce î11 curând a reuşit 
să-şi facă o frumoasă clientelă . 

... ��.,A,.��....r,,.r,..r���.,...,,,..,.,,, � ��......,,..._,, 
�.....,...._,.-.� ,...��� 

D- MIHAIL BONCIU

S 'a născut în Iaşi, la I 879. 
După terminarea studiilor secundare la Iaşi, în liceul Na

ţional, obţinând, bacalaureatul se înscrie la facultatea juridică 
pentru studiile universitare. 

Urmând in mod cât se poate de regulat toate cursurile 
obţine titlul de liceaţiat în drept, înscriindu-se îndată şi în 
Barou. 

Intră apoi în funcţiuni administrative. 
A fost comisar clasa I de poliţie în Iaşi, dar 1111 stă mult 

şi se retrage, pentru a'şi relua din nou profesiunea de avocat. 
Actualmente face avocatura la Iaşi, înscris din 1905, fiind 

unul din avocaţi din localitate, care se bucură de multe simpatii 
în cercurile juridic<', având şi o bună clientelă. 
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ÂLBUMUL �ORPULUI A VOCA'flLOR DIN ROMÂNIA 

O. EMANUEL SOCOR

Născut în anul 1881, în comuna Popeşti, jud. Iaşi. 
Studiile liceale şi le face la Iaşi, împreună cu cele 

Universitare. 
La 1906, îşi ia cu mult 8ucces, licenţa în drept şi 

tot în acest an, se şi înscrie în Baroul avocaţilor din Iaşi. 
O-nul Emanuel Socor, pe lângă studiile sale de

drept, se ocupă şi cu gazetăria, scriind foarte multe 
articole politice !'ii juridice. 

D-sa este autorul broşurei : O ru�ine Universitară,
în care arată ca plagiato1· pe d-nul profesor A. 
C. Cuz;:..

Atât pe terenul gazetăresc, cât !'ii pe acel al drep
tului, d-nul Emanuel Socor, a obţinut frumoase suc
cese !'ii faţil, cu munca ce depune, să fie sigur că şi 

pe viitor, va repurta o cât mai desăvârşită victorie. 

����-����,,.,.,..,,""'��""""'.,..,,..,"'-"'-"'�-.FV� 

� v-.,,,,--�����--��-v--�-�- � .,, ... ..,�._,, ... .  

D. OSVALD TEODOREANU

Originar din Iaşi. 
Atât studiile"-•secundare _ cât şi cele universitare şi 

le face în ţară .. 
Licenţiat în drept al U niversităţei din Iaşi. 
Este înscris în baroul de Ia�i, unde profesează şi 

aste.zi avocatura. 
D. Osvald Teodoreanu, graţie stăruinţei depusă şi

a muncei încordată, a reuşit ca în scurt timp, sci-�i facă 
o frumoasă clientelă.

D. Osvald Teodoreanu, fiind o inteligeţă superioară.
pe lângă care se adaugă şi munca ce depune, îşi va 
cuceri în curând un loc de frunte în baroul de Iaşi, 
precum şi în lumea politică cin localitate. 
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Ăi.BuMuL CORPUtuî AVOCAŢILOR bit-; ROMÂNIA 

o. IACI NT SILIVESTRU

Născut în anul 1879 în oraşul Iaşi. 
După ce sfârşeşte cursurile secundare în l:ceul «In

ternat>> din Iaşi şi învaţă 4 ani şcoala normală superi
oară, se înscrie la Facultatea de litere din Iaşi. 

Urmează numai câtva timp literile şi se inscrie şi 
la drept. 

In anul 1905, obţine diploma de lic�nţiat în drept. 
Tot în anul 1905, se şi înscrie în aroul Bavocaţilor 

cin laşi, unde profesează şi astăzi avocatura, f rnd un 
bun avo..:at. 

D. THEODOR RĂŞCANU

S'a născut în anul 1888, luna Noembrie, în oraşul Iaşi. 

Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi, după care apoi se 
înscrie la facultatea juridică pentru a'şi face studiile universitare. 

Fiind un student foarte bun, îşi dă cu mult succes toate 
examenele, obţinând titlul de licenţiat. în drept. 

Iodată după luarea lic:enţei se şi înscrie în baroul avocaţilor 
din Iaşi, unde profesează. şi astăzi avocatura, fiind un bun avo
cat, şi bine apreciat în localitate. 

A scris: Un mic volum de versuri <<Pagini intime» şi alte 

diferite nuvele publicate prin reviste. 
Ca culoare politică : Conservator, sub şefia d-lui P. Carp, 
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AtBU�lUL CORPULUI AVOCAlfLOR DfN ROMÂNfA 

D. VASILE V. TEODORESCU

Născut în anul 1887 la Les
pezi, in judeţul Suceava. 

Studiile secundare şi !e-a fă
cut în liceul Internat din Iaşi. 

Obţir.ând bacalaureatul, urmează 
cursurile Facultăţei juridice din 
acelaş oraş. 

In anul r908, obţine cu mult 
succes, titlul de licenţiat în drept, 
al Universităţei din Iaşi. 

In anul 1909, se şi înscrie în 
Baroul avocaţilor din Iaşi, unde 
se ocupă şi astăzi cu avocatura, 
fiind foarte cunoscut in localita'.c. 

A scris articole de drept, în 
diferite n�viste judiciare. 

Domnul Vasile Teodorescu, e 
un tânăr avocat cu viitor, fiindcă 
munceşte şi e stăruitor în afaceri, 

calitate ce este necesară oricărui 
avocat, în special unui avocat 
tânăr. 

Să aşteptăm d1r, ca viitorul a
propiat, să răsplătească munca 
de rusă şijce o va mai depune c-nu 
Teodorescu şi cu ncensta încura
jându-l şi mai mult, pentru a munci 
şi mai departe, pc cnlea cc şi-a 
t r,1 s. 

�·�����~-.,...,.,���~'-"""��;--��---�-----��� 

�� ............... ....,.....,__��� 

D. ION NICOLAU

S'a născut în oraşul Bârlad, în anul 1886. 
A urmat curs JTile liceului Internat din ·laşi, după 

care apoi s'a înscris la Facultatea juridică. 
ln anul 1909 a ooţinut diploma de Licenţiat în drept. 
ln Septembrie acelaş an, s'a şi îns.:ris în Baroul a

vocatilor. 
·Actualmente este doctorand la Facultatea Juridică

din Iaşi, profesând şi avocatura, neîntrerupt dela înscri
erea sa în Barou, fiind un avocat bine apreciat de pu
blicul Ieşan şi de lumea juridică. 

\l'L
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ALBU�tUL CORPULtli AVOCA'l"LOR DIN ROMÂNIA 
---------

D. GHERGHE BURGHELE

Născui în anul 1856, în oraşnl Dorohoi. 
Atât studiile secundare, cât şi cele universitare le-a făcut în ţară. 
După luarea licentei în drept, a intrat în magistratură, fiind numii jude

cător supleant la tribuna.Iul oraşului său natal, apoi procuror la acelaş tribunal. 
Retrăgându-se din magistratură s'a înscris în Baroul avocaţilor dir1 Do

rohohoi, unde practică şi astăzi avocatura, fiind unul din avocati de frunte din localitate. 
A fost sii profesor la Gimnaziul din acelaş orasi şi Membru in consiliul 

general de Dorohoi. 
A înfiintat Ateneul Român din Dorohoi, al cărui preşedinte activ este şi astăzi. 
D-nul Gheorghe Burghelea este un publicist apreciat şi iniţiatorul multor

opere de seamă. 
A fost deputat pentru prima oară în Camera din 1 88 şi apoi 91 şi 

� 

�V' 

� 

�� 

� 

�� 
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I reales în Martie 1901. A fost şi enalor al Coleg. I ele Dorohoi. 
1-- Culoare politică: naţional liberal. Posedă o cultun'i. intinsă şi variată şi 

este în capul oricărei mişcări culturale din oraşul şi judetul său natal. 
Ca, decol'atii: Cavaler al ordinului Col'oana Romtîniei şi comandor al 

ordinului rus Sf. Stanislas.

A fost Decanul Baroului avocaţilor din Dorohoi. 
Mare proprietar rural şi e foarte iubit de iărani, bucurându-s13 tot de o

dată de o mare autoritate fată de toate clasele sociale. 
D. Gh. Burghele e un membru marcant în partidul liberal.
In toate demnitătile ocupate, a dat dovezi neîndolnice de om da ordine,

cu spirit cultivat. 
Ca parla:nentr d. Gh. Gh. Burghele, a fost Raportor al mai multor pro· 

ecte de legi şi a luptat pentru construirea liniei Do,·ohoi-Sulita. 
O. Gh. Burghele, e un vechiu parlamentar şi tot dauna s'a achitat in

mod cât se poate de conştiincios, de mandatul ce i s'a încredinţat, 
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ALilUMUL CORPl'LUI AVOCATILOR OIN R(H!ÂN:A 

D. I. LI CU

Născut în Boto�ani, la 7 Iulie 1848, din părinti Neculai �i 
Sultănica Licu, născută Eustatiu. 

A făcut cursul primar în pensionatul Pierre Mettey, din Boto�ani. 
Liceul, -parte la, pe atunci, gimnaziul din Boto�ani- parte, 

îri I a�i. 
Cursurile de drept le-a urn1at, parte la Facultatea din Ia�i �i 

parte în Italia, Ia Universitatea din Pisa. 

După ce a ocupat, un timp scurt, postul de ajutor de jude
cător în Ia�i, Substitut �i judecător de �edintă la tribunalul Dorohoi, 
a demisionat �i, reîntors în ora�ul său natal, s'a dedat avocaturei. 

Cu privire la viaţa publică, n' a fa cut nici o dată politică 1ni
litantă, dar este un p.1rtizan convins al partidului conservator-juni
mist �i sincer doritor pentru încetarea desbinărilor actuale �i recons-
tituirea partidului cu conservatorii-democrati. . .

Actualmente profesează avocatura la Boto�ani dela 1884, ne
întrerupt, până astăzi. 
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ALBUMllL CORPllLUI A V0CA'f!LOR DIN RmrÂ:--lA 

PETRU LAZARONEANU 

Născut în anul ·1870, luna Iunie, în oraşul Brăila. 
După absolvirea cursului primar în Brâila, se înscri'e in liceul din Brăila 

pentru a urma cursurile secundare. 
Şi-le continuă apoi, terminându.le la liceul din Bâ.rlad. 
Luându-şi bacalaureatul în ţară, pleaca la Bruxl'llles, spre a-şi fac·e sCu-

" diile Universitare. ' : · 

l 

In anul 1900, obţinând la Bruxelles, diploma de Doctor în drept, se în
toarce în ţară şi e.e înscrie în Barou, pentru a profesa avocatura. 

; ._ - _,rl 

A ocupat postul de Avocat,. şeful Contenciosului din· Primăria 1qrăila. 
Profesor de drept la liceul N. Bălcescu din Brăila. 

Actualmente face avocatura la Brăila, posedând soţide cunoştinţe juridi'Ce 
şi o frumoasă practică ca avocat. 

Intră 'in politică şi se înscrie în partidul conservator-democrat, de sub 
şefia d-lui Tache Ionescu, ale cărei princirii caută să le răspândească în cercul 
cunoştinţelor sale. 

A scris : Diferite nuvele în broşura: ,, Din fugă". 
Ca decoraţii: Cavaler a.I Coroanei României �i Medalia jubilară Carol I. 

'l 
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__________ A_L_B_U_)1_UL CORPULUI Av'OCA1� �O_M_Â,_'H_A ________ � 

O. C. D. DIMITRJU

S'a născut în anul 1872, luna DP>cembrie, în oraŞiul Târgovişte. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea juridică din Bucureşti. 
Urmează în acelaş timp şi cursurile Facultăţei de litert'. 
Dând excelente examene, obţine cu mult succes, titlul de licenţiat în drept, 

absolvind tot de odată şi Facultatea de litere, istorie şi filozofie. 
In anul 1895, s'a înscris în Baroul avocaţilor din. Dâmboviţa. 
A fost Deputat de Dâmboviţa �i Prefect al judeţului Dâmboviţa. 

A scris: Diferite articole cu privire la chestiunile economice şi politice, 
publicate în ziare.· 

Pentru meritele sale, a fost decorat fiind: Ofiţer al Stelei. Comandor al 
Coroanei Ro maniei. Răsplata Muncei clasa I pentru învăţământ. 

D. C. D. Dumitriu, ca deputat, s'a distins mult, luând pa1·te la toate dis-
cutiile legilor, ce au fost aduse în desbaterea Camerei. 

Ca Prefect, a dat dovezi de un bun administrator, lăsând cele mai fru-
moase amintiri locuitorilor judeţului Dâmboviţa. 

Actualmente practică avocatura la Târgc,vi�te, fiind unul din avocaţi de 
frunte ai baroului local. 

1 
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ALBUMUL COR PULU I AVOC \ TILOR DIN ROMÂNIA 
---------------------

D. THEODOR IOAN

Este născut la 12 Februarie, anul 1851, în oraşul Bârlad, judetul Tutova. 
Terminând cursul prim2.r în Bârlad, pleacă la Iaşi, spre a-şi face studiile secundare. 

Luându-şi bacalaureatul la Iaşi, pleacă la Paris, pentru studiile Universitare. 
In anul 1876, obtine cu mare distinctiune diploma de licentiat în drept. 
Se întoarce apoi în ţară şi în anul· 1877 se înscrie în Baroul avocaţilor. 
A ocupat posturi în magistratură, în m9.i multe rânduri. 
A fost Primar al oraşului Bârlad, servind bine.interesele oraşului său natal. 
Fost Prefect al judeţului Tutova, când a ad�s reale servicii judeţului �i 

de pe urma sa, judeţul a câştigat foarte mult, de oare ce i s'a adu::; cele mai 
multe îmbunăt�ţiri. 

� 
Intrat în luptele ·politice, s'.:"1, înscris în râ)1durile partidului naţiont,l libe

ri:11,- şi în curând ajunge a fi ales Deputat· şi Sehpto.r. 
A fost şi Vice-Preşedinie al Camerei lil:ierale. 
Ca scrieri: Diferite Conferinţe şi Discursuri la multe proecte de legi, 

atât în Cameră cât şi în Senat. 
Ca decoraţii: C0mandar al Coroanei. Cavaler al Stelei României. 
Actualmente profesează avocatura la Bârlad, fiind şi Decanul Baroului 

avocatilor din Tutova. 
Domnul Theodor Ioan, este un membru marcant al Partidului National-

liberal, fiind şi Seful acestui Partid în localitate. 
Graţie muncei sale, partidul liberal din Tutova e bine organizat, pentru 

care i s'a recunoscut meritele la Centru şi în curând va _fi chemat din nou, să 
aducă reale servicii judeţului 'rut.ova în special, şi partidului naţional-liberal °\n generla. 
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Ăi13UMUL cbRÎ'UI..tJI AVOCAŢiLOR DIN ROMÂNIA 

D. VASILE BERCARU

Este născut la în oraşul Bârlad, la 16 Iunie, anul 1883. 
Cursurile primare şi le-a făcut la o şcoală primară din oraşul său natal. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul „Codreanu" din Bârlad. 
Vine apoi î11 l:3ucureşti şi se înscrie la Facultatea de drept,-unde ob 0ine 

cu mult succes Diploma de Licentiat în drept. 
Se înscrie apoi în baroul avoca!ilor din Tutova, la 6 Octombrie 1906. 
După înfiintarea şi la noi în tară, a Doctoratului în drept, vine la Bucureşti 

ş1 se înscrie pentru a urma cursurile la doctorat. 
L ând excelente examene, Comisiunea examinatoare, îl proclamă Doctor în 

Drept dela Universitatea din Bucureşti, în anul 1910. 
Se întoarce apoi la Bârlad şi continuă a profesa avocatura şi cu mai mult 

succes. 

Teza d-sale a fost: (, Despre separatiunea de patrimoniu>>. 
La Bârlad contează ca unul din avocaiii cei buni, posedând mult fond juridic, 

şi având talentul şi claritatea expunerei. 
Ca culoare po'litică: Este înscris în partidul conservator-democrat, de sub 

şefia d-lui Tache Ionescu, ale cărui principii le· urmează şi caută a le răspândi în 
cercul cunoştin!elor sale. . , 

Prin pozi!ia sa ca avocat şi buc.urâ.ndu-se şi de muliă popularitate în Bâr
lad şi chiar în întreg judetul Tutova, are o frumoasă situaţie şi ca avocat şi în spe-
cial ca om politic. 

Pentru meritele sale necontestafr în partidul conservator-democrat, îşi va 
ocupa în curând locul ce i se cuvine şi va aduce reale servicii partidului din care 

face parte. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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ĂLBUMUL CORPllLUI AVOC \ Ţ!LOR DIN ROMÂMIA 

D. THEODOR G. EMANDI

Născut în Martie 1868 în oraşul Bârlad. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul „Codn:anu" din Bârlad. 
Trece apoi la laşi, spre a'şi urma studiile Universitare. 
Luându-şi licenţa în drept intră în magistratură, fiind numit supleant şi apoi a

vansat procuror. 
In anul 1895, la retragerea partidului conservator dela guvern, d. Th. G. Emandi, de

misionează din magistratură, şi intră în viaţa politică,- înscriindu-se în partidul conservator de 
sub şefia lui Lascar Catargi. 

Fiind bine apreciat la Centru i se încredintează postul de Prefect de Tutova. Post ce 
ce !'a ocupat în două rânduri. 

Cât a ocupat postul de prefect, a arătat frumoase calităţi de administrator şi s'a cu
noscut trecerea d-sale pe la prefectură. 

1n urmă este ale1; de-
putat, unde iarăşi munceş
te îndeplinindu-Şi manda
tul ce i se încredinţase. 

Este ales apoi, primar 
ai oraşului Bârlad, în ul
tima guvernare conserva
toare. 

Odată ales primar, d-l 
Th. Emandi, a voit a face 
din oraşul Bârlad, un oraş 
cu adevărat modern. 

Depunând stăruinţă şi 
muncă, fiind şi animat de 
cele mai bune intenţiuni, 
reuşeşte în planul ce şi l'a 
făcut, la venirea sa în ca
pul primăriei. 

Oraşul Bârlad, pe urma 
primariatului s�u, a fost în 
totul modernizat, prin in
troducerea luininei elec
trice, pavajuri de asfalt, 
studii pentru aducerea a
pei şi altele. 

La 1908, când s'a for
mat partidul conservator· 
democrat, d-l Th. G. E-
mancli, urmează pe şeful 

ac.-estui partid pe domnul 
Tache Ionescu. 

Bucurându-se de multe 
simpatii în Tutova şi a
vând şi autoritatea nece
sară, devine şeful puterni
cei organizaţiuni a conser
vatorilor-democrati din a-
cel judeţ. 

· Actualmente d-l Th. G.
Emandi, profesează avo
catura la Bârlad fiind u-
;wl din cei mai de seamă 
avocaţi din judeţul Tutova. 

La alegerile generale 
din Februarie I 9 r r, ii ve
dem pe d. Tb. G. Emandi, 
că candidează ca membru 
al partidului conserv<llor
dem�crat, la colegiul I de 
C;imeră. 

Ne obţin:înd fnsă, nu
mărul c.-erut de voturi, nu 
s'a putut alege. 

Candidează apoi la co
legiul I de Senat şi cu 
toată lupta deo�ebită cc 
ş'a dat în contra-i, a reu-

sit să intre în Senat, ob-
ţinând 89 voturi, din 176 votanţi fiind şi r I voturi anulate. 

D-l Theodor G. Emandi, a rămas in tot d'auna neşovăitor idei conservatoare şi de
aceia se bucură în 'l'utova, de multă sim�atie şi de toată autoritatea, chiar şi în rândurile ad
versarilor săi politici. 

Domnului Theodor Emandi, pentru munca ce depune în partidul conservator-demo
crat şi fiind şi o intelige�ţă superioară, calea îi este deschisă, pentru onoruri mai înalte şi bine 
meritate şi pe care viitorul apropiat ni le va arăta. 

Pentru meritele sale d-nu Th. G. Emandi, a fost decorat cu „Răsplata Muncei pentru 
şcoală", având şi Coroana României în gradul de Ofiţer. 

P4 

----------- --- -
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ALiiuMtJt CORPtJLut AVOCA1'1LoR n1N Roi1AN1A 

O. GHEORGHE OPRIŞANU

Născut în anul 1857, luna Noembrie 14, în comuna Unteşti, judetul Tutova· 
După absolvirea cursului primar, se înscrie în liceul «Codreanu» din Bârlad· 
Luându-şi bacalaureatul, pleacă la Bucureşti, pentru a urma cursurile Facul-

tătei juridice. 
ln anul 1889, după fru

moase examene date, 
obţine diploma de licenţă 
1n drept. 

O-nul O. Oprişanu, ur
mează în acelaş timp, 
cu cursuri1e dela drept 
şi pe cele dela Ştiinţe, 
absolvind şi Facultatea 
de Ştiinţe, secţia mate
maticelor. 

ln anul 1899 se îns
crie în baroul avocatilor 
din Ilfov,- unde a prac
ticat la început avoca
tura. 

A ocupat şi funcţiuni 
administrative în Mini
ster�.' de Finan!e şi Do
men11. 

A început ca slujbaş 
dela functiunea de copist 
şi a trecut prin toate 
gradele erarhice, până 
la Director General al 
Domeniilor şi pădurilor 
Statului, post pe care l'a 
ocupat timp de 4 ani, 
până la anul 1899 Mai• 

Ca subiect de teză la 
luarea licentei în drept, 
a avut : «Neretroactivita
tea legilor». 

Actualmente profe -
sează avocatura la Bâr
lad, încă dela 22 Iunie 
1902, data înscrierei în 
Baroul de Tutova. 

Este unul din bunii a
voca!i dela Bârlad, având 

o frumoasă clientelă.
Pe lângă avocatură, d-nul Oh. Oprişanu, se ocupă foarte mult şi cu agri 

cultura. 
Este mare proprietar rural, şi face o agricultură raţion:afă pe moşia d-sale 

Obarseni din jude!ul Tutova. ·-

Ca decoraţii posedă: Cavaler al Stelei şi Cor.0anei României. 
Intrat ;n luptele politice, s' a înscris în partidul conservator de sub şefia 

domnului Petre Carp. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATlLOR DIN ROMÂNIA 

D. GRIGORE VASILIU

Născut în anul 1873, luna Ianuarie 2\, în comuna Murgeni, judeţul Tutova. 
Absolvind cursul primar: se înscrie în liceul „Codreanu'' din Bârlad, pentru
studiile secundare. 

· 

Luîndu-şi bacalanre:itul, vine la Bucureşti, şi se înscrie la Facultatea de 
drept. 

In anul 1896 îşi ia cu mult succes, licenţa în drept, înscriindu-se imediat 
si în Baroul Avocaţilor din Tutova. 

A fost şi Prefect al ju-
-�--- Ca Deputat a luat par-

deţului,şi a lăsat frumoase ------� te activă, la discuţia tu-
u rme, de bun admini- turor legilor, ce s'au a-
strator,aducând judeţului dus în desbaterea Came-
cele mai multe îmbună- ri!or. 
tăţiri, de care s'a simţit A funcţionat un timp 
imediat nevoe. şi ca Avocat al Statu-

A mai ocupat şi pos- lui, şi în urmă rămânând 
tul de prim ajutor de a profesa avocatura la 
Primar al oraşului Bâr- Bârlad, fiind în opoziţie. 
Iad, unde a dovedit, că Domnul Gr. Vasiliu, 
cunoaşte trebuinţele ora- e unul din avocaţii cei 
şului său natal şi a dat buni din Bârlad. Un 
dovezi de un bun gospo- om politic cu trecere în 
dar. partidul naţional-liberal, 

Intră în luptele poli- din care face parte, bu-
tice şi candidând ca Na- curându-se de o mare 
ţional -liberal, reuşeşte a popularitate în judeţul 
fi ales ca Deputat de Tu- ""---L....,=i 

Tutova 
tova. Tutovenii îi sunt re-
cunos-:ători, pentru serviciile ce le-a adus judeţului fie în calitate de ajutor de pri
mar, fie în calitate de Prefect, când a avut putinţa, fiind animat de cele mai bune 
intenţii, să aducă reale si?rvicii judeţului său. 

Pentru meritele sale, a fost decorat cu Coroana României, în gradul de 
Ofiţer şi Medalia Jubiliară Carol I. 

In alegerile parţiale de Cameră, din 19 r r candidând ca liberal, în opoziţie, 
a reuşit a fi ales ca Deputat al Coleg. II de Tutova, cu 385 voturi. 

I' 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAl,'!LOR DIN ROMÂNIA 

D. IOAN I. IONESCU

Născut în anul I 877, luna Ianuarie, în oraşul Focşani, judeţul Putna. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul « Unirea)) din Focşani. După luarea 

bacalaureatului, vine la Bucureşti, pentru a'şi face studiile Universitare. 
Se înscrie la Facultatea de drept şi urmând cursurile cât se poate de regu

lat şi dând şi excelente examene, pentru care i s'au adus laude de comisiunea exa
minatoare, obţine diploma de Licenţiat în drept, în Ianuarie I 899. lndată după lua
rea licenţei în drept, în anul 1899 se ;ii înscrie în Baroul avocaţilor din Ilfov. 

Intră apoi în magistratură, fiind numit ajutor de judecător la Pueşti, jude
ţul Tutova în anul 1899 Decembre. 

Este permutat apoi la Zorleni, acelaş judeţ la 1901 Februarie. 
Este avansat judecător la Pueşti, la Octombrie 1902 şi stă în această func

ţiune până la Ianuarie 1905, când a demisionat. Retrăgându-se din magistratură la 
1905 pleacă la Bârlad şi se înscrie în Baroul avocaţilor din Tutova. 

. Ca subiect de teză la licenţă, a avut: «Donaţiunile între soţi în timpul 
căsătoriei)). Infiinţându-se şi la noi doctoratul în drept, se înscrie la Bucureşti, pentru 
a urma aceste cursuri. Ca şi la examenele de licenţă, obţine cele mai frumoase suc
cese, luîndu-şi doctoratul cu mare distincţiune. 

Ca subiect de teză la doctorat : ,,lnalienab1litatea dotei imobiliare". 
Ca scrieri: Difrrite nuvele publicate în reviste. 
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler şi Medalia Jubi

liară Carol I. 
D-l Ion Ionescu este înscris în partidul conservator-democrat de sub şefia

domnului Tache Ionescu, având ca şef în judeţul Tutova, pe d-nul senator Th. Eman
di, ales în opoziţie în alegerile_ generale din Februarie 1911, fiind la guvern par
tidul conservator. 

Actualmente profesează avocatura, încă din I 905 la Bârlad, ocupându-se 
mult şi cu politica, dând tot concursul său d-lui Th. Eman di, ceea ce a făcut ca par
tidu I conservator-democrat în Tutova, să se întărească din ce în ce mai mult şi să 
fie chiar o citadelă conservatoare-democrată. 

I� 
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AJ.nUMUl. CORPULU[ AVOCA'.j.'ILOR DIN ROMÂNIA 

O.GHEORGHE VIDRA

Născut în anul 1846, luna
A pri le, în oraşul BârlaJ. 

Studiile secundare şi Ic face 
în liceul din Bârlad. 

ln Baroul A vocatilor din 
Tutova, este înscr(s de la 
1870. 

A fost magistrat, ocupând 
funcţiunea de preşedinte de 
Tribunal ]a Tutova. 

Intră apoi în luptele poli
tice şi se alege Deputat de 
Tutova. 

A fost şi Primar al ora-

şului Bârlad şi Consilier ju
detean Tutova. 

Este înscris în partidul na
tion a 1-1 i bera I. 
, Decoraţii: Coroana Ro
mâniei comandor. Steaua Ro
mâniei oficer. Medalia Jubi
liată Carol I. «Apăr:itor.ii ln
dependenţei )). 

Actualmente profe::ează a
vocatura la Bârlad, de 1.111 şir 
de ani, dobândind în�inse cu· 
noştinţe juridice, ceeace Gx
plică numeroasă clientelă ce 
are şi pe care se sileşte a o 
servi cât mai conştiincios. 

,,...,,,..,,......,..,_, ,IV..,.-�� ,.;V--,,,,�'-- VV ,.,,..._,.-..,,...;-,, ......... �-...,..,._,...,_��·'-'·v'°' r-..,,-.; _,.., , ._ .._ ,,.._ ...._,,..-..-._ - .,,._ .-, ..._,,.-...,,..._ '"' ..._ ,-. ..._ ·'"" ,.,._, ' 

w-...r...,...,,...._,-..., ...........,,._�.._ • .....,.,,_,'-"'- ...,,....,,....,,._. _, ,,.. _,,, ...,--.,,,,,. _,,,...._,,...__,,,....,..._,-.��,-vv....,,.._�....,,....,...._,....,...,,,..,_....,,.....,.._,,..,,,...,....,....,,....,,...,....,...., v....,...,,_, ..._,...,,...,...,.....,,J 

o. ION /V\. STANESCU

Năsout în anul 1875, luna Iunie, în oraşul Brăila. 
După ce-şi termină cursul secundar la liceul din 

Brăila, vine la Bucureşti şi se înscrie la Facultatea 
de drept. 

După fr;:;.moase examene date, obţine diploma ele 
Licenţiat în drept. 

Vine apoi la Bârlad �i în anul 1903. se înscrie în 
barol de Tutova. 

A fost şef portărel la tribunalul 'futova şi prim 
ajutor de primar al oraşului Bârlad. 

Este înscris în partidul conservator. 
Decoraţii : Medalia jubiliară. 
Este locotenent în rezervă. 
Actualmente profesează avocatura în Bârlad, str. 

Vânători, 7 bis fiind şi ajutor de primar al oraşului Bârlad. 
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ALBU11UT. CORPULUI A VOCApr.OR DIN RO)l,\NIA 
------

D. ALEXANDRU ATHANASIU

Născut în anul 1875, luna Iunie 14, în oraşul Tecuci. 
Studiile secundare şi le face în liceul C<Sf. Sava)) din Bucureşti. 
Luîndu-şi bacalaureatul, se înscrie la Facultatea juridici din Bucureşti. 
La 2 Iulie 1898 îşi ia cu mare distincţie, diploma de licenţiat în drert. 
Intră apoi în magistratură, fiind numit ajutor de judecător la ocolul Fălciu 

dela 1 898 Septembre, până la Martie 1900.

In Aprilie 1900 se înscrie în Baroul avocaţilor din Tutova, fiind numit ca 
avocat al Statului. 

A mai ocupat şi funcţiunea de poliţai al ora5ului Bârlad. 
A scris : «Riscuri şi pericole în obligaţiuni>). 

Actualmente ptofes !ază avocatura la Bârlad, încă din anul 1900. 
Este înscris în partidul conservator, de sub şefia d-lui Petre Carp şi în a

}.:'gerile generale de Cameră din 1911, este ales Consilier Comunal. 
In urmă, consiliul comunal îl alege, ca prim-ajutor de Primar al oraşului Bârlad. 
De sigur că d-nul Al. Athanasiu, va munci serios la Comună cât va func

ţiona ca prim ajutor şi va aduce toate îmbunătăţirile de care mai are nevoe fru
mosul oraş Bârlad. 

Va lăsa frumoase urme, de trecerea d-sale pela Primărie, dovedind că are 
mari însuşiri în ale gospodărei comunei. 

Servind cât mai bine, interesele Bârlădenilor, îşi va mări popularitatea şi 
mai mult şi va ajunge în curând unul din avocaţii mult căutaţi, şi un om politic, 
nuanţa conservatoare, bine apreciat de şefii săi şi răsplătit pentru serviciile ce aduce 
şi va :iduce, partidului conservator, din care face parte, şi ale cărui idei le propagă, 
pentru a le răspândi cât mai mult şi a face a adera la ele, câţi mai mulţi Tutoveni. 
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ALBU�LUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN RO)IÂNIA 

D. PAVEL GORGOS

Născut în anul 1849, luna Decembrie 26, în oraşul Botoşani. 
Studiile secundare si le-a făcut la Academia 1Iihăileană din Iasi. 
Luându-şi bacalaur�atul se inscrie la Facultatea juridică, pentr� a'şi face studiile Uni 

versitare. 
In anul r888 obţine diploma de licenţiat în drept, tratând despre testamente sub dreptul 

vechiu al lui Caragea şi dreptul nostru român. 
In Barou s'a înscris în

că înainte de luarea licen
ţei. 

A fost profesor de geo
grafie, şi apoi Director al 
Gimnaziului din Vaslui, 
care gimnaziu a fost de
sfiinţat de domn11l S;liru 
Haret şi apoi reinfiiuţat, 
numai graţie stăruinţei şi 
muncei depusă de d-nul 
Pavel Gorgos,pe lângă 
fostul Ministru de Culte, 
Mihail Vlădescu. 

A ocupat şi postul de 
Revizor Şcolar al jude
tului Vaslui. 
' A fost ;i!es şi în sfatul 
ţărei ca Deputat de Va

slui, în 4 legislaturi. 
Actualmente profesea

ză avocatura la Vaslui, 
fiind unul din Avocaţii 
de frunte din localitate. 

Ocupă şi înaltul post 
de Decan al Baroului A
tru alte fapte făcute. 

vocaţilor din judeţul Va
slui. 

Ca polilic, a fost con
servator, şi în urmă a ur
mat pe d-nul 'l'ache Ione
scu şeful partidului con
servator democrat. 

Pentru munca ce a 
depus, d-nul P a v e I 
Gorgos, in organizaţia 
partidului Conservator de 
mocrat în judeţul Vaslui, 
î s'a încredinţat şefia a
cestui partid. 

Graţie muncei D-sale, 
popularităţei precum şi 
autorităţei de care se bu
cură, a putut face ca par
tidul conservator-demo-
crat, să fie bine organi
zat la Vaslui, mărindu
se din ce în cc numărul 
aderenţilor. 

Pavel Gorgos. are drep 
tul la recunoştinţa locui
torilor din Vaslt11 şi pe:1-

Aşa : După stăruinţa D-sale s'a l'ăcut o şcoală de meserii şi agri(;ultură de răposatul 
Ion Agaric1, unde învaţă fii de săteni şi Academia iu refuza legatul, dacă d-sa nu ar fi staruit 
până la M. S. Reg·el. 

A propus legea pensiunilor, pentru funcţionarii judcni �i comunali şi perfecţionată tot 
graţie D-sale, la 1906, sub Ministerul de Finanlc al Domnului Tache Ionescu. (Prin cumularea 
anilor la toţi funcţionarii dela toate serviciile}. 

In legislatura din 1894- 1899 a propus inf!inţarca �Ionopolu!ui alcolului şi a hârtiei 
de ţigară şi pe care d-nul Tache Ionescu, în 1900, la înfiinţa:, numai pentru hârtia de ţig?.ră. 

Pentru meritele sale, a fost decorat : Oficer al stelei şi Oficer al Coroanei. - Posedă 
şi Medalia Jubiliară Carol I. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA'j.'ILOR D[N ROMÂNIA 

D. NERON LUPAŞCU

E nă.scut în anul 1844, luna Noembrie: îu oraşul Bacău. 
După absolvirea cursului primar, în oraşul său natal, pleacă .la Iaşi, pen

tru a'şi face studiile secundare, în Academia Mihăileană din acel oraş. 
Luîndu-şi bacalaureatul, se încrie la Facultatea Jur: d ică din Iaşi, pen 'ru 

a'şi face studiile Universitare, obţinând cu mult succes, titlt;l de licentiat în drept. 
In Barou e înscris încă din anul 1870. 
Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul naţional-liberal. 
A ocupat postul de Prefect al jutlatului Vaslui, în mai multe rânduri. 
Apoi a fost şi Avocat al Statului. A fost şi Magistrat la Neamtu şi Vaslui. 

Reuşeşte a fi ales Senator în două legistaturi, fiind şi Vice preşedinte al 
Senatului. In urmă se alege Consilier comunal şi apoi Primar al oraşului Vaslui, de 
pe urma căruia ora�ul Vaslui, are astăzi mu!te înfrumusetări, de care avea foarte 
mare nevoie. 

Ca preşedinte al Consiliului judetean, a căutat în tot dauna să realizeze 
cele mai multe îmbunătătiri pentru judeţul Vaslui. 

A scris: Diferite discursuri la discuţia multor proecte de lege la Sonat. 
Pentru meritele sale, a fost decorat, fiind: Comandor şi Ofiţer al Stelei 

României. Gfiter al Coroanei Roµiâniei. Mai posedă şi Medalia Jubiliară Carol I. 
Domnul Neron Lupaşcu, e cunoscut în localitate şi ca un avocat de frunte 

şi ca un bun fost gospodar la Primărie şi administrator al judeţului, ca Prefect, 
dar e cunoscut şi ca un filantrop şi om de bine. 

1)-sa a făcut foarte multe donaţiuni în scop de binefacere. 
Acum în urmă a dăruit �i un loc pentru �coală la moşia sa clin ,Judeţul 

Vaslqi. Astă-zi practic& avocatur� lţ1, Vaslui, 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢII.OR DIN ROMÂNIA 

D. MII-IAIL NICOLEAN'U

S'a născut în anul 1870, luna Iulie, în oraşul Tecuci. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Institutele Unite din Iaşi. 
După luarea bacalaureatului, vine la Bucureşti şi se înscrie la Facultatea 

juridică, pentru a'şi face studiile universitare. 
In anul 1900, după excelente examene depuse, ohtine cu mult succes, 

titlul de licenţiat în drept, al Universitătei din Bucureşti. 
Tot în acelaş an se şi îns0rie în Baroul de Vaslui, spre a profesa avocatura. 

I� &I 
I h_ �====y- �v-====� _J 1 

Intră apoi în magi�tratură, dar nu stă mult şi se retrage, continuând a 
practica avocatura. 

A fost secretar al „Ligei Culturale" la i'aris, fondată în anul J 890 şi 
care a fost cea dintâiu Ligă Culturală, din străinătate. 

Intrat în luptele politice, s'a inscris în partidul naţional-liberal, al cărui 
membru statornic este �i astăzi. 

A scris: ,,Despre Donaţiuni", ca subiect de teză. 
Actualmente protesează avocatura tot la Vaslui, fiind unul din avocatii de 

mâna întâiu, din localitate, având mult fond juridic şi o mare putere de argumentatie. 
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ALBUMUL CORPULUI A \'OCA'f!LOR DIN RO�JÂNIA 

i). VtlSILE p. SASSU 

Născut în anul 1878, luna Au
gust ro, în Satul Lung, Comita
tul Braşovului� Transilvania. 

A urmat '.cursurile �liceului N. 
Bălcescu:. din Brăila. 

Obţinând bc1calaurealul, vine la 
Bucureşti pentru a'şi face studiile 
universitare. 
După strălucite examene· depuse, 

obţine titlul de licenţiat în drept, 
tratând ,despre «Căutarea pater
nităţei a fiilor naturali». 

D s1 mti est� şi licenţiat\ al 
acultătii de litere, sectia filozofiei. 

f 
• • 

........... ,.......,,..._,... ,....,.,.,......,,.... ,.. ,......_,,,...,_,..... ...... ,...._,,,...,,.,... 

--�....,.._,.-..........,-.,,,-....,-...�,,.,_ ... .,....,,....,..._,,.....,,,..,,....,,_...._,.�,,.-

o. ŞTEF AN GIN GIR

In anul 1905, s'a înscris în Ba-
' roul avocaţilor. Intră apoi în ma

gistratură, fiind substitut de pro -
curor şi procuror _al tribunalului 
Vaslui. 

A fost:şi deputat al colegiulu i 
ll\ de Vaslui în legislatura 1907-

1910. Ca cu!oare politică: Naţio

nal liberal şi luptător: convins)en
tru reforma '.,elf!ctorală a votului 
universal, făcând�parte din �gene
raţia tânără din partidul liberal. 

Ca decoraţii : Bărbăţie şi cre
dinţă clasa I. Ofiţer al Coroanei 
României, lVledalia Jubiliară Caroll 

Dl. Ştefan Gingir s'a născut în Vaslui la 30 Ianuarie 1881. 
Studiile secundare şi universitare şi lea făcut la Iaşi. 
După frumoasele examene date, obţine titlul de licenţiat în 

drept, in anul 1907. 

Tot în acest an la 12 Decembrie, se înscrie în Baroul de 
avocati din Vaslui, unde profesează şi astăzi avocatura, fiind unul 
din tinerii, da(talentaţii avocaţi din localitate. 

A fost ajutor de primar al oraşului Vaslui şi avocat al 
Statului. 

Face politică liberală, fiind înscris ca membru activ, în rân
durile partidului naţional-liberal. 
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AtiluMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. GHEORGHE VOLENTI

E născut în anul 1873, luna Octombrie, în oraşul Galaţi. 
Studiile secundare �i le-a făcut în Iaşi, la Institutele Unite unde obtine 

bacalaureatul. 
Studiile universitare şi le-a făcut la Iaşi şi la Paris. 
După frumoase examene date, obţine titlul de licentiat în drept dela Iaşi 

şi Paris. 
A fost şi elev titular al şcoalei de hautes etudes din Paris. 
Io anul 1895 s'a înscris în Baroul de Vaslui. 
Intră apoi în magistratură, fiind numit jude de şedinţă la Tribunalul Ar

geş, dar se retrage după puţin timp de funcţionare, înscriindu-se în barou pentru 
a profesa avocatura. 

Intrat în luptele politice, fie înscrie în partidul Conservator. 
In alegerile generale din Februarie 1911, reuşeşte a fi ales ca deputat 

conservator la Colegiul II de Vaslui, cu 21 '7 voturi. 
A colaborat la „Convorbiri literare" şi e autorul piesei de teatru: «Moara)) 

în colaborare cu S. Prăsin, �i care piesă fiind jucată pe scena Teatrului_National 
din Iaşi, a avut un frumos succes.

Actualmente d-nul Gheorge Volenti, profezează avocatura la Vaslui, unde 
e cunoscut ca unul din avocaţi de frunt� din localit.ate. 

Ales ca Deputat, şi făcând parte din majoritatea conservato.ire, va şti 
să dea tot spdjinul guvernului conservator de sub Prefiedentia domnului Petre 
Carp, pentru realizarea programului de reforme, prezentat ţărei la venirea sa la 
câ.rma statului. 
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Ai.buirni. CORPtJwt A vocA'fILOR ntN ROM,hflA 

D. MATEI BOTEZ

Născut în anul 1877, luna A
prilie r 3 în oraşul Vaslui. 

Studiile secundare şi le-a fă
cut la liceul «National» din Iasi. ' ' 

Studiile universitare Ia Bucu-
reşti, unde a obţinut, în . anul 
1899, titlul de Licenţiat în ·drept. 
Tot în anui 1899, se şi înscrie în 
Baroul Avocaţilor din Argeş, iar 
in 1900, se transferă Ia Vaslui. 

Intrat în luptele politice, se 
înscrie în partidul conservator şi 
astăzi urmează pe d-nul Tache 
Ionescu, şeful Partidului Conser
v1tor-democrat. 

D. THEODOR MANDREA

S'a născut la r Iulie r 879 în Iaşi, unde şi-a făcut atât stu· 
diile secundare cât şi cele universitare. 

După strălucite examene depuse la facultatea juridică din 
Iaşi, obţine titlul de licenţiat în drept. 

La 9 Ianuarie 1904 s'a înscris în Barou. 
Intră în magisrratură, fiind numit la tribunalul de Vaslui. 
E numit apoi avocat al Statului. 
Actua !mente profesează avocatura la Vaslui, fiind foarte 

simpatic şi bine apreciat în cercurile juridice din localitate. 
A scris: «Acţiunea în anulare în resciziune». 
Ca decoraţii : Medalia Jubiliară Carol I. 
Face parte din partidul conservator-democrat de sub şefia 

domnului Tache Ionescu. 
' 

A ocupat postul de Primar al 
oraşului Vaslui, dela 190 5 - 1908, 
sub guvernul conservator, prezi
dat de d-nul Gh. Cantacuzino. 

De pe urma primariatului d-nul 
Matei Botez, oraşul Vaslui, a câş
tigat, aducăndu-i-se multe îm
bunătăţiri <le care avea atâta 
nevoie. 

A scris : ,,Duelul din punctul 
de vedere juridic ş; sociologic". 

Pentru meritele sale a fost de
corat, posedând: Coroana Ro
mâniei în gradul de Cavaler. 

l 

1 

I 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCA'flLOR DfN IWMÂNtA 

D. GHEORGHE PHILIPESCU

S'a născut în Aprilie 1865 la Iaşi 
După ce şi-a terminat st11diile preliminare, se duce la Iaşi 

şi urmează studiile secundare, în Institutele Unite şi liceul 
National. 

' Luându-şi bacalaureatul, se înscrie la Facultatea Juridică, 
unde în urma unor studii strălucite, ob!ine titlul de licenţiat în 
drept, în anul 1893. 

Intră apoi ie !na6islratură, unde ocupă rând pe rând dife
rite posturi. 

Retrăgându-s� din magistratură, se înscrie în Baroul Avo
caţilor din Vaslui, la 3 Septembrie 1902, de când profesează 
neîntrerupt avocatura. 

A scris: Diferite compoziţii muzicale. 
Partizan al principiilor conservatoare, se înscrie în partidul 

conservator, reuşind a se alege în trecut, ca Deputat de Vaslui, 
aproape cu unanimitatea voturilor exprimate. 

Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler . 

...____ ............. ,,,.._.,... ..... .._.,..._,..._....___...._.,,,..,.............,.. ............... _.,....._�,,,..__,,..,.,,,..,_,,,.._,..... ____ ........ __ ---.._�--............. ---- - -
............... ��- .. 

_,...,,,,...,_� ............ -� ........................ 

1). Vir�il Stănceanu Actualmente profesează avo-
catura la Vaslui, or.upându-se in 
mod scr_ios, liind unul din tinerii 
avocaţi din localitate, bine cunos
cut, având o frumoasă clientelă. 

S'a născut la 18 Iunie 1877 în 
Iaşi. 

Atât studiile Iicralc cât şi fa
cultatea juridică, le-a făcut în 
ţară, la faşi. 

In anul 1905, obţine cu mult 
succes, titlul de licenţint în drerit 
al Univel'silăţei din Iaşi. 

După luarea licenţei, ocupă 
postul de poliţai al oraşului Va5lui 
în timpul guvernărei conserva
toare, dela 1905-1908, când de
misionează pentru a se înscrie în 
Barou, 

f t,, I 

Face şi politică militantă, fiind 
membru activ al partidului con
scrvâtor-dcmocrat, re sub _şefia 
d-lui Take Ionescu.

De sigur, că graţie talentului
său şi a muncci cc depune în .>
cest partid, va fi răsplătit şi va 
ocupa locul ce i se cuvine. 
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AtBUMtJL CORPULUI AVOCAŢILOR DJN ROMiNIA 

D GH. /V\ARINESCU 

D-nul Gheorghe Marinescu, eminentul avocat din Vaslui;
s'a născut în anul 1848 la Focşani. 

Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Matei Basarab din 
Bucureşti. 

In anul I 88 I s'a înscris în Barou. 
A ocupat şi posturi în magistratură, fiind procuror şi jude 

de ocol. Preşedinte al comisiei interimare. 
Actualmente profesează avocatura la Vaslui, unde se bu

cură de multă consideraţie în cercurile juridice, şi având şi o 
frumoasă clientelă. 

Face parte ca membru în consiliul de disciplină_ al barou-
lui avocaţilor din Vaslui. 

��f� 

. ...... ��- -/ .,...._....,_,...,_,..._,-,,.,, _,_,,..,_,, ----���,....,__,..._,...� ............... ����..,,...,.,,.. � 
�............,..�....,,...._,,.....,.....,,,..,-,..J......,���-� ����....., 

o. CONSTANTIN FLORIAN

D. avocat Cons�. Florian, s'a născ ut la r8 Mai 1882, în o
raşul Iaşi. 

A urmat cursurile liceului Naiional din Iaşi. 
Obţinând bacalaureatul se înscrie la facultatea juridică, unde 

la r Noembrie 1909, obţine litiul de licenţiat în drept ai univcr-
sită.ţei din Iaşi. 

La 28 Decembrie acelaşi an, se înscrie în baroul avoc,aţi
lor din Vaslui, unde profesează avocatura şi astăzi având o bună 
clientelă. 

Ca decor.aţi : Medalia Jubiliară Carol I. 
Ca cu!oare politică : Naţional-liberal. 

11 l \'1-
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AÎ.BUM.Ut CORPULUI A vocA·i;rr.oR DJN ROMÂNIA 

D. GHEORGHE RUSU

E născut în ţinutul Clujului, în comuna Tenca de jos. Comitatul Bâca, 
Transilvan�a. 

Studiile liceale şi le-a făcut la Cluj. 
Studiile Universitare şi le-a făcut la Viena şî Gratz. 
In anul 1869 obţine diploma de Doctor în drept. 
Iar Î!l anul 1870 se înscrie în Barou. 

v----------�==============�=====y--

,� 

17 
,�> 

� 

€ 
� 

�-0'- ===========� 

Intră apoi m magistratură fli ocupă rând pe rând, diferite posturi. Aşa: 
A fost Procuror la Botoşani. 
Preşedinte la Tribunalul de Dorohoi. 
Intră apoi în luptele politice şi se alegfl în Parlament. A fost Deputat 

dela 1884-1888 şi Senator dela 1895-1898. 
A mai ocupat şi alte demnităti. A fost consilier judeţean la Dorohoi �n

Botoşani, precum şi Consilier Comunal 
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler. 
Actualmente profef:ează flvocatura la Botoşani, ocupându-se mai mult cu 

agricultura. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATILOk DIN IWMANIA 

D. ALEXANDRU TĂTĂRANU

S'a născut în anul 1852, luna Iulie 20, io ora�ul R. 81;1.r,,t. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Matei Basarab din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului în tară, pieacă la P,,ris, pentru n'şi face stu-

diile universitare. 
In anul 1876, obtine cu distinctie, titlul de licenţiat în dre1,L 
Intorcându-se în ţară, intră în magistralură. 
Este numit Supleant. Apoi avansat Procuror şi l\fembru de �edin(ă la Bn'iila. 
Retras din magistratură, s'a înscris în Baroul R.-Sărat, în anul 1880. 

Intrat în luptele politice, se inscrie în partidul naţional-liberal. 
A fost ales Deputat în 2 legislaţiuni. 
Apoi Prefe0t în două rânduri la R -Sărat. 
A fost şi SenatM în legislaţia 1907-1910. 
A scris: Diferite discursuri ţinute în Parlament. 
Ca decoraţii: Ofiţer al Stelei .României şi Comandor al Coroanei. Vuliu

rul negru în gradul de Cavaler. Medalia Jnbiliară Carol I. Răsplata Muncei el. I 
pentru şcoală. 

Actualmente avocat la R.-Sărat, ocupându-se mai mult cu agricultura. 

4 
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ALBUMliL CORPULUI A VOC q;fLOR DIN ROMÂNIA 

D. JUSTIN STĂNESCU

S'a născut în anui 1881, 
luna Iunie, în oraşul Buzău. 

După absolvirea liceului 
.,Hi'\.şdeu" din Buzău, luân
du-şi bacalaureatul, vine la 
Bucure�ti, şi se înscrie la 
Facultatea Juridică. 

Dupn excelente examene 
date, este declarat licenţiat 
în drept, în anul 1905. 

Tot în acelaş an, s'a şi 
înscris în Baroul de Buzău, 

:: practicând avocatura neîn
trerupt până astăzi. 

Ca culoare politică: Naţi o· 
nal-liberal. 

A scris: ,,Despre răspun
derea pentru alţii". 

Profesează avocatura la 
Buzău, fiind şi avocatul so
cietăţei ,,Steaua Română" şi 
a Societătei Române, p. calea 
ferată: Buzău-Nehoiaşi. 

Ca decoratii : Corona Ro
mâniei în gradul de Cavaler 
şi Medalia Jubiliară Carol I. 

D. ARTENIE MOLDOVEANU

Născut în anul 1884 luna Ianuarie în comuna Măr
culeşti judeţul Ialomiţa. 

- După ce termină cursurile liceului Sf. Sava din Bttcu
reşti şi îşi ia bacalaureatul, se înscrie laFacultateajuridict'i. 

In anul 190.8, după frumoasele examene depuse, 
obtine cu succes, titlul <le licenţiat în drept, al Univer
sih'tţei din Bucureşti. 

L?', 22 Octombrie acelaş an, se şi înscrie în baroul 
avocaţilor din Buzău. 

Intrat în viaţa politică, se înscrie în partidul con
servator-democrat. 

Actualmente practică avocatura tot în Buzău, ne
întrerupt dela înscrie::-ea sa în barou, fiind un bun avo
cat şi bine apreciat în toate cercurile. 

Ocupă �i demnitatea de preşedinte al societăţeî muzicale „Doina Buzăului'• 
din localitate. 

Ca decoraţii: MedAlia jubiJiară Ca.rol I. 
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At�UMUL CORI'ULUI A VOCATÎLOR DIN !{()MÂNIA 
-----------'-'-----=---c::... 

O. MIHAIL CIULEI

E născut în anul '1851, 
luna Koembrie 10, in oraşul 
Botoşani. 

Studiile secundare şi le-a 
fâcut la Academia Mihăi
leană din Iaşi. 

După aceea pleacă la Pa
ris, unde obtine, în anul 1 78, 
diploma de licentiat în drept. 

Intorcându-se în tară, in
tră în magistratură, ocupând 
timp de 27 a,;i, postul de 
Pre�edinte al Tribunalului 
Botoşani. 

După retragerea sa din 
magistratură, se înscrie în 

Baroul Avocaţilor din Bo
toşani, unae profesează şi 
astăzi avocatura. 

Intrat în luptele politice, se 
înscrie în partidul Conser
vator. 

ln alegerile generale de 
comună din 1911, e ales ca 
Primar al oraşului Botoşani, 
unde d-nul Mihail Ciulei va 
munci serios şi va lăsa fru
moase urme. 

Oraşul Botoşani, va câş · 
tiga foarte mult de pe urma 
primariatului d-lui Ciulei, şi 
va obţine toate îmbunătăţi
rile de care acest oraş simte 
nevoe 

...,..._,,..._,���'-"�...,...,...,,.� ....,.,_,..,_,, �,.. � � 
�"""""'"�'-"-'"'-��'-"-'"'-�.,._,._,...,...,,.._,.._ ...... � ..,.-..,...,, ��-

D. SARDIN VLADIMIR

N'flscut în anul 1867 in

comuna Poiaua Lungă din 
judeţul Botoşani. 

Studiile secundare şi le-a 
făcut la Boto!'jc1ni şi lc1şi. 

Cele Univcrsita1·e la Hu
cureşti, unde a ob�inut in 
anul 1899, diplornn tic li
centiat în drept. 

Tot în annl 1899, se ş1 
înscrie în barou. 

Intră apoi în administratie 
ocupând următoarele posturi: 

Ajutor de subprefect la 
Tulcea. Subprefect la plasa 

Mai-ginea. din jude tul R. -
Sărat. 

A mai ocupat şi postul 
de Avocat al Comunei Bo
toşani. 

Actualmente profesează a

vocatura. la Boto�ani, fiind 
!'li avocat al Statului, pe 
lângă judeţul Botoşani. 

D-nul Sar<lin VJadimr, a
�cris mult, în special arti
cole juridice. 

A di1·igiat în Botoşani, 
zial'Ul „Libertatea" iar ac
lualrnento e corespondAntul 
politic al ziarelo1· ,,Dimi
neaţa" şi „Adevărul''. 
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ALBU�!UL CORPULUI A VOCA-pLOR DIN ROMÂNfA 
-- _________________ _:__ _________________ _

o. CONSTANTIN RUGESCU

Născut la 2 Aprilie anul r884, în oraşul Botoşani. 
Studiile secundare şi. le-a făcut la liceul Laurian din 

Botoşani. 
Absolvind liceul, se înscrie la facultatea de drept din 

Iaşi unde în anul 1906, obţine diploma de licenţiat în drept. 
Tot în anu I 1 906 se şi înscrie în Barou. 
lntră apoi în magistratură, fiind numit la Botoşani, 

unde stă dela I 906 -19J8, când demisionează, spre a 
îmbrăţişa din nou cariera de avocat. 

Actualmente profesează avocatura la Botoşani, unde 
ŞÎ·c\ făcut, graţie muncei,sale o frumoasă clientelă, fiind bine 
apreciat în cercurile juridice. 

"'-",,;��'-�·�� ... �'-""'-� --�.,....,.._,.__ ............... ���

�__,..__,_-.__,.__ �� � �w�w�w�w�� 

D. B. BERMAN 

E născut în anul 1882 la Burdujeni. 
Studiile secundare şi le-a rncut în Bolo�nni la li

ceul Laurian şi în Institut.ele Unite din Iaşi. 
Iar studiile universitare, la Bucureşti, unde obţine 

în anul 1908, diploma de licenţiat în drept. 
Tot în „anul 1908 se EiÎ înscrie în Barou . 

.,, 

A0tualmente profesează aYo<:aturn la Boto�ani, 
fiind un bun avocat, c�ea ce a făcut să aibă o fru
moasă clientelă. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATILOR DIN ROMf\NIA 

O. IOAN DINESCU-BARZAN roul avocaţilor din Bacău, fiind 
un bun avocat. 

Născut in anul 1872
1 

luna Oc
tombrie, în Bucureşti. 

Actualmente ocupă şi postul 
de avocat al Statului pc lângă 
judeţul Bacău. St1Jdiile secundare şi le-a făcut 

la liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
Luându-şi bacalaureatul, �e în

scrie la Facultatea juridică şi ob
ţine, în anul 1895, diploma de 
licenţiat in drept, al Universităţei 
din Bucureşti. 

Intră apoi în magistratură, fiind 
numit la Piatra, Călăraşi şi Bacău, 
dupe care apoi demisionează. 

In anul 1899, se înscrie în Ba-

Ca culoare politică : Conser
vator. 

A scris, diferite a1 ticolc, in re
viste şi cu deosebire în «Con
vorbiri literare», «Epoca şi Cons
tituţionaluh,. 

In volum a scos : «Influenţa 
crizei morale, asupra crimioali
tăţei». 

D. GHEORGHE BEREA

Născut în anul t 876, luna August, în o: aşul Roman. 

. După terminarea studiilor secundare, în liceul «Tnternat»
din Iaşi, vine la Bucureşti pentru a-şi face studiile universitare. 

In anul r900
1 

obţine diploma de licenţiat in drept şi 
filozofie. 

In anul 190 1, se înscrie în Baroul avocaţilor din Bacău, 
pentru a prolesa avocatura. 

Intră apoi in magistratură, fiind numit Substitut de Procuror 
şi Supleant la Tribunalul Bacău. 

Fiind Student şi în urmă şi ca Licenţiat, � ocupat postul de 
sub bibliotecar (custode) la Fundaţiunea Carol I. 

Face politică conservatoare, fiind înregimentat in partidul 
conservator de sub şefia d-nului Petre P. Carp. 

\ 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN I<OMÂNIA 

o. IOAN GH. PĂUNESCU

Născut în Piteşti în Mai 185 8. 
Studiile secundare şi lea făcut la liceul «Sf. Sava, 

din BucurPşti. 
Studiile universitare la facultatea de drept din Bu

cureşti, u�de obţine diploma de licenţiat în drept, în a
nul 188r. 

Intră aroi în magistratură şi ocupă timp de câţiva 
am, diferite posturi, în Tg.-Jiu, Piteşti, P. Neamţu şi Gn.laţi. 

A fost avocat al Statului pe lângă Curtea de Apel 
din Galaţi. 

Actualmente profesează avocatura la Galaţi. fiind un 
avocat, cu o bună reputaţie. 

Este membru în partidul naţional-liberal. 

�~~www��~~� � ��~~www��~~w
��.....,.._,,....� � ��--r../V 

D. NICOLAE GRIGORAŞ

Născut în Ianuarie r886 în Paşcani. 

După absolvirea liceului Naţional din Iaşi, se înscrie pentru 

ţ\ urma cursurile Facultăţei juridice. 
Ca student, s'a distins prin frumoasele examene date, aşa 

că in anul r9ro, obţine cu mult succes, titlul de Licenţiat in 
drept, al Universităţei din Iaşi. 

Indată după luarea licenţei, se înscrie in Baroul Avocaţilor 

din Fălticeni, profesând avocatura Ia Suceava. 
Cu toate că de curând s'a stabilit ca avocat în localitate, 

cu toate acestea, a reuşit să-şi facă o frumoasă clientelă şi să 
se afişeze ca un bun avocat cn viitor, fiind muncitor şi foarte 
stăruitor. 
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ALBUMUL CORPULUÎ AVOCA-pLOR DIN ROMÂNIA 

D. ŞTEFAN MARCOVICI
E năseut în anul 1885, luna Septembrie, în oraşul Boto�ani. 
După absolvirea cursului primar, în oraşul său natal, se înscrie în liceul 

National din Iaşi. 
Terminând studiile secundare cu mult succes, se înscrie la FacuEa1 ea 

juridică din Ia�i. 
'-'-

Dând excelente examene, obţine în anul 1910, diploma de Licenţiat în drept. 
rrot în anul luărei licenţei, adică în 1910, se şi înscrie în Baroul Avo

caţilor din Botoşani, spre a profesa avocatura. 
Dar, d nul Ştefan Marcovici, s'a ocupat şi cu ziaristica. Aşa, a fost 

redactor al ziarului „Evenimentul", în coloanele căruia a publicat frumoase articole. 
Domnul Ştefan Marcovici, e un spirit întreprinzător şi iubitor al ţăranilor. 

Aşa a luptat foarte mult, pentru,: a;�înfiinta cooperative atât de necesare sătenilor. 

A stăruit pentru înfiinţarea mai multor bănci populare, spre a scăpa 
fărănimea din mâna cămătarilor. 

Dar, mai mult, d-nul Stefan Marcovici, a luptat şi a putut duce la bun 
sfâr�it, înfiintarea de ateliere de industrie la sate. Prin aceste ateliere a făcut ca 
ţfrănimea noastră să se ocupe, în afară cie munca câmpului şi cu mica industrie, 
pe care D-l Ştefan Marcovici, a voit şi voeşte, a'i da o cat mai mare desvoltare. 

Actualmente d-nul Ştefan Marcovici, se ocupă cu avocatura la Botoşimi 
şi e unul din avocaţii căutaţi. La d-sa aleargă toţi acei nevoiaşi, găsind tot spri
jinul de care are nevoe, în sustinerea cauzei lor. 

D-nul Ştefan Marcovici, mai ocupă şi postul de şef de cabinet al Prefec
tului de Botoşani, preoum şi Secretar particular al Pr�nţului Calimachi. 

De toate funcţiunile, se achită în mod cât se poate de conştiincios, �i 
pentru care şi-a atras simpatia tuturor Botoşenenilor, fiind un tânăr cu viitor frumos. 

l
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ALBUMUL CORPULUI AVOC''flLOR DIN ROMÂNIA 
----------

D. IOAN ALEXANDRESCU

8'a născut în anul 1 -19, luna �oembrie, în oraşul Tecuci. 
După terminarea cursului primar în oraşul său natal, se duce la Iaşi unde 

şi-a făcut studiile secundare în Academia Mihăileană. 
Intră apoi în mag.:.stratură, fiind numit preşedinte al Tribunalului Sur.ea va. 
Demisionând din ::::agistratură., e numit prefect al jndetului Suceava. 
Apoi ales deputat de Sucea va, sub guvernul conservator. 

A fost ş: primar al ora&ului Fălticeni. 
Actualmente profeseaztt avocatura la Falticeni, fiind &i decar. al Baroului 

de avocati. 
După disolvarea consiliului comunal din Fălticeni, în 1911, e numit pre

şedinte al comisiunei Interimare. 
Pentru meritele sale, a fost decorat, fiind Cavaler al Stelei României şi 

Ofiter al Coroanei României. Mai posedă &i Medalia Jubiliară Carol I. 

I f I 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAlILOR DIN ROMÂNIA 

D. ION N- ZAHARIA-FURNICĂ

S'a născut la 30 Martie 1871, în oraşul Buzău. 
Studiile sc�undare şi le-a făcut în Bucureşti, la li

ceul Sf. Sa.va. 
Se înscr·ie apoi la F'acultatea juridică, obţinând în 

anul 1896, titlul de licenţiat in drept. 
In anul 1899, s'a inscris în Baroul ele Buzău. 
A fo:-t Functionnr în Ministerul justiţiei. 
Ajutor <le juclPcător. Supleant. Judecător ele Ocol 

şi Procuror. 
A ccupnt şi fun:;t,iuui administrative, ca Subprefect. 
A scris: ,, Minislerul public" ca teză ele licentă. 
Ca culoare politie,'\: conservator, sub �efia d-lui 

Petre Carp. 
Aclualme11t.e profesează avocatura la Buzău, fiind 

un avocat bine apreciat, posedând mult fond juridic. 

� � ��......,,,....,����� 
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D. NICOLAE DICESCU

Născut la R.-Sărat în 2 Septembrn 1884. 
Clasele primare şi gimnaziul le-a făcut în oraşul 

său natal, iar diploma de absolvire a opt clase, o ob
ţinu dela liceui „ Unirea." din Focşani în anul 1906. 

A fost copist în 1907 şi 1908 în serviciul ndminis
t.rativ ni Prefecturci R.-Sărat, iar în Ianuarie 1910, îşi 
luă diploma de licenţi\ dela FacullalP.a juridică clin Bu
cureş1 i. Dela 9 Aprilie 1910 este înscris în baroul avoca 
ţilor din R.-Sărat. 

A cola.borat la ziarele _.,Lupta" şi „Milcovul" din 
Focşani la „Voce<'\. Tutovei" din Bârlad şi „Biserica 
Română". A fost corespondent al ziarelor „Cronica" şt 
„Minerva" ; iar actualmente colaborează la „Neamul 
Românesc" şi conduce ziarul nationalist-democrat .,Cu
vântul" din R. ·Sărat, în jurul căruia ,/au grupat toţi cei 
ce împăl'tăşesc ideile naţionaliste-democrate ale d-lor N. Iorga şi A. C. Cuza. 

In calitate ele secretar al secietătei „V. Alexandri" şi al secţiei Ligei Culturale 
depune un zel neîntrecut pentru ridicarea culturală a judeţului şi oraşului său natal. 

In alegerile genernle din Februarie 1911, a candidat in calitate ele naţionalist-de
mocrat, la col. II de Cameră din R.- Sărat. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. J. o. NEACŞU

Născut în luna Ianuarie, 
anul 1883, în oraşul Bârlad, 
judetul Tutova. 

Absolvind cursurile liceu
lui „Codreanu" din Bârlad, 
pleact\ la Iaşi. spre a-�i 
urma cursurile universitare. 

In anul 1910, după fru
moasele examene date, ob
ţine la Iaşi, diploma de li
cen�ia.t în drept 

'l'ot în ace,t an, este nu
mit Magistrat Stagiar. 

Actualmente ocupă postul 

D. I. f\lRICA

de Stagiar la Parchetul de 
Tulova. 

Ca culoare politică: Este 
înscris în partidul conserva
tor de sub şefir1. d-lui Petre 
Carp. 

Domnul Ion Neacşu. mun
cind serios, îşi va mc'î r i cu
no�tintele sale juridice, cu
cerind un loc de frunte, 
rccunoscându-i-se meritele, 
ceea ce-1 va îndemna să 
păşească mai departe pe 
calea rodnică pe care a 
apucat. 

Născut in anul 1883, la 14 Octo nbrie in comuna Kadis:i, 
din judeţul Bacău. 

După cc Face 7 clase liceale la liceul „Priucipele Fcrdi11and" 
din Bacău. vine la Bucureşti, u:1de urmează cursurile Facultăţci 
juridice, obţinând cu mult succes diploma de licenţiat în drept. 

ln anul 1907 se înscrie in Baroul .,.\.voceţilor din Bacău. 
A ocupat postul de Administrator de plasă, la plaşile Oituz, 

şi Tarlău, dela Iunie 1908 şi până la Martie 191 o. 
Intrat în luptele politice, sc înscrie in partidul conservator, de 
sub şefia d-lui Petre Carp. 

Actualmente profesează avocatura la Bacău, fiind un bun 
avocat şi bine cunoscut în localitate, unde astăzi candidează ca 
consilier judetean. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA'flLOR DIN ROMÂKIA 

D. GHEORGHE STRĂJESCU

Născut în anul 1856, luna Martie, în oraşul Vaslui. 
După ce 'şi face studiile secundare la Academia Mihăileană din Iaşi, se 

încrie la Facultatea Juridică. 
In anul 1884, obtine diploma de Licentiat în .:lrept al UniversiU:itei din htşi. 
Intră apoi în magistratură. dela 1883-August 1889. 
Reintrat în magistratură în Februarie 1890-U)0l Marti l, cAnd a demisionat. 
In anul 1889 s'a înscris în baroul de Vaslui şi apo· în anul U)O L, s'a 

pe!'mutat la Suceava. 
A fost deputat în legislatiunea 1905. 

Actualmente profesează avocatura la Fălticeni, fiind ales şi ca Senator 
Colegiul l de Suceava, în opoziţie, ca Conservator-Democrat, în alegerile generale 
din Februarie 1911. 

Pentru meritele sale d-nul GheorB·he Străjescu, a fost decorat, fiind Oficer 
al Coroanei României. Posedă i:lÎ Medalia Jubiliară Carol l. 

Domnul Gh. Străjescu, e un bun parlamentar i:lÎ a pătruns în Senatul Con
servator, cu toată, lupta ce s'a dat în contră-i,-fiind ales la Colegiu I cu 48 voturi. 

De sigur, ca d-nul Gh. Străjescu îşi va face datoria ca Senator, - opo
zant, controlând faptele gu ,·ernului şi luând parte activă la discutia tuturor legilor 
ce se va aduce în desbaterea maturului Corp. 

���� 

tS-� 
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ALBUMUL CORPULUT A \'OCAl'ILOR b!N IWMÂNIA 
---------- -- -- -- -----------

D. GHEORGHE G. GHIŢESCU

NăscuL în anul 1805, luna eptembre 2 în oraşul Fălticeni. 
, tudiile secundare �i le-a f�lcut la Iaşi. 
Pleacll apoi în streinălate, pentru a'şi f1:1.ce studiile Universitare. 
In anul 18 6 luna Iunie, ob�ine Wlul de Docto:' in drept dela Liege. Iar 

la J 8 Iulie 1888, titlul de Doctor în drept dda Bruxelles. 
' ln baroul avocaţilor de Suceava, se înscrie în anul 1889. 

A intrat în magistratură. A fost Procuror la Fălticeni, dar se retrage, 
pentru a intra în luptele politice. 

� 

�===::::::::=::::=::=-====-===--====-�-� 
Se alege în opozitie, în Cameră în anul 1893, la colegiul ll1 de Adunare. 

La 1895 este numit Prefect de uceava până la 1 96, când s'a ales clin nou ca 
DepuLat guvernamental în colegiul I de Cameră. 

A fost şi Primar al oraşului Fălticeni 1 99 profesând avocatura, până la 
1901, când a fost numit iar Prefect de Suceava, până la 1904. Ales iarăşi Deputat 
la Colegiul 1 în opozite. 

Dela 1907-1910 a ocupat din nou postul de Prefect la Suceava. 
ln anul 1905, a fost decan al Baroului de avocati de Suceava. 
Actualmente profesează avocaturn la Fălticeni, fiind ale8, Deputat la 

Colegiul 1 de Camtră de Suceava în opozitie ca rational liberal, cu 78 voturi, în 
alegerile generale din Februarie 1911. 
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1). PETRE V1'SILESCU 

Născut în Ploeşti în anul 1879. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Faculta- 1 , 

tea juridică şi de litere diP. Bucureşti, spre a'şi face 
studiile universit.are. 

ln anul 1905, îşi ia diploma de licenţiat în drept. 
Iar în anul 1906, diploma de licenţiat în filozofie. 

Pleacă apoi la Paris şi în 1908, obţine cu un stră
lucit succes, titlul de doctor în drept. 

Jn anul 1909, a trecut examenul de capacitate, 
pentrn catedra de filozofie şi limba română în învăţă
mântul secundar. 

Actualmente profesează avocatura la Ploeşti, fiind 
bine apreciat în cercurile juridice, având o frumoasă 
clientelă. 

Mai ocupă şi postul de profesor la liceul din Ploeşti 
fiind şi membru în comitetul de redacţie al ziarului „Curierul Judiciar". 

D.GHEQRGHE SQRESCU

S'a născut în anul 1885, lnna Aprilie 23, în corn. 
Scorteni, judeţul Prahova. 

Studiile secundare �i le-a făcut la Ploeşt.i. 
Se duce apoi la Iaşi, şi se înscrie la Facultatea 

�. '·''juridică. pen1ru fH;i fe.ce studiile universitare. - In anul 1910, obtine cu IDLilt sncces, titlul de li-
cenţiat în drept.

Tot în acelaş an, se şi înscrie în Baroul de Prahova. 
Intrat în politică, s'a înscris în rândurile partidului 

naţional-liberal. 
Actualmente practică avocatura la Ploe�ti, flind un 

bun avocat, �i foarte simpatizat în toate cercurile. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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D. GH. BOTEANU

S'a născut în anul 1863 
luna Aprilie, în comuna Ji
coreşti, judeţul Tecuci. 

Cursurile liceale şi le-a fă
cut în Institutele Unite din 
laşi. 

Studiile Univers ·rare la Bu
cureşti, unde a obţinut în a
nul 1888 diploma de Licen
ţiat în drept. 

Este căpitan în rezervă. 

D. C. Şerbănescu-Răcoasa

S'a născut în a nu I 1 882, I una 

Ianuarie 6, în comuna Răcoasa, 
judeţul Putna. 

După cc îşi ia bacal;:ureatul, 

absolvind cursurile liceului «Uni
r�a> din Focşani, vine la Bucu
reşti, pentru a'şi face studiile uni

versitare. 
Frequentâod foarte regulat toate 

cursurile, şi dând frumoase exa

mene, obţine în anul 19061 titlul 
de licenţiat în d rept, al Univer

sitătei din Bucureşti. 

După luarea licenţei în 
drept, intră în magistratură, 
ocupând postul de Procuror 
la Tribunalul Constanţa. 

A fost şi Primar al ora
şului Con.stanţa. 

A scris : « Despre mandat». 
Actualmente practică avo

catura la Constanţa, fiind unul 
din avocaţii de frunte din lo
calitate. 

La 26 Aprilie , 906, se inc;crie 
în Baroul de Putna. 

A fo:;t şeful poliţiei oraşului 

Isaccea dela Octombrie 1903 -
I Martie 1905. 

Apoi face avocatură până la 
r Octombrie r907. Dela această 
d.ttă, până azi, Sccrct:irul gene
ral al primăriei Focşani
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Af.BtJMdL C6RPULUI A VOCA ŢlLOR DIN RO MANIA 

D. DIMITRIE IORGANDOPOL

Născut în anul 1857, luna l\ oembrie, în oraşul Galaţi. 
După absolvirea cursului primar, pleacă la Ia�i şi se înscrie în Institutul 

Academic şi Liceul Nou. 
Luându-şi diploma de bacalaureat, se înscrie în Facultatea de drept din 

Ia�i, unde urmeazii, o parte din cursuri, permutându-se apoi la Bucureşti, �i unde 
obţine titlul de Licenţiat în drept. 

Cavaler. 

Indată după luarea licenţei, se ş1 mscrie în Barou. 
A fost Consilier judeţean la Suceava. 
Intrat în politică, reuşeşte a se alege Deputat, şi apoi Senator. 
Pentru meritele sale a f:st decorat cu Coroana României în gradul de 

Actualment.e profesează avocatura la Fălticeni, fiind unul din avocaţii de 
frunte din acest oraş, posedând foarte multe cunoşiinte juridice. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOC\ŢILOR DIN ROMÂN_I_A 
______ _ 

D. CONSTANTIN JITIANU

Născut ln 10 Aprilie 1860 în comuna Pătărlagele, judetul Buzău. 
Studiile secumlarn şi le-a făcut. la liceul Matei Basarab din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea juridică din Bucu-

reşti, spre a'şi face studiile universitare. 
In anul 1884 obţine cu mult succes titlul de Lhenţiat în drept. 
'l'ot în acelaş an, se şi înscrie în baroul avocaţilor din Buzău. 

---_ -_-_-_-_-:-.:_ -_ -_:_ -_ -....:-::::::::=======---------------·----::::> 

)) 
l I

�------�-----� 
Intră apoi m magistratură, ocupâne postul de procuro.r la Trib. Buzău. 
Se retrage apoi din magistratură, îmbnltişând din nou cariera de avocat, 

din anul 1888, profesând-o neîntrerupt, pană astăzi. 
A scris : ,, Despre Adopţiune" ca teză de licenţă. 
Ca culoare politică: E membru al partidului conservator-rlemocrat, de sub 

şefia d-lui Take Ionescu. 
Actualmente practică avocatura la Buzău, ocupând şi înaltul post de 

Decan al baroului avocatilor încă dela 1902. 
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Oficer. Medalia jubiliară Carol I. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. EMIL P. TEODORU

S'a născut la Zimnicea, în anul}1851, luna August. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
J)upă luarea bacalaureatului, se înscrie la Faculi atea juridică, pentru a'.si

face studiile universitare. 
In anul 187 4, obţine titlul de licentiat drept. 
Tot în acelaş an s'a şi înscris în Baroul de Buzău, unde practică şi as

tăzi avocatura, fiind unul din avocaţii de frunte din localitate. 
A fost şi magistrat, în calitate de Substitut de Procuror. Supleant şi Procuror. 
A fost �i avocat al Statului el. I. 

Intrat în luptele politice s'a înscris în partidul conservator. 
A fost prefect al judeţului Buzău. Apoi primar al oraşului Buzău. 
Intrat în 1:fatul ţărei, a fost ales �i ca Deputat şi ca Senator în mai 

multe rânduri. 
Actualmente este Senator al Coleg. I de Buzău, ales în opoziţie,. ca con

servator-dAmocrat. 
Dela 1908, d-l Emil Teodoru, a urmat pe domnul Take Ionescu, şeful par

tidului conservator-democrat fiind un membru marcant al acestui partid, şi pentru 
care i s'a încredinţat şefia partidului,în judeţul Buzău. 

A scris diferite articole juridice publicate în reviste. 
Pentr u meritele sale, d·nul Emil Teodoru, a fost decorat, fiind Comando 

al coroaeni �i Ofiter al Stelei României. 
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ALIWMUL CORPULUI AVOCAl(LOR DIN lW�lÂNIA 

D. GEORGE PARVULESCU

S'a născut in anul 1876, luna August 7, în Târgovişte. 
După absolvirea cursurilor liceului ,,Petru 1:"li Pavel" din Ploeşti, luându-şi 

bacalaureatul, se înscrie la Facultatea juridică din Bucure1:"lti. 
ln anul 1899, după frumoasele examene depuse, obtine titlul de !icenţiat 

în drept. T-'a 3 Septembrie acelaş an, s'a înscris în Baroul de Dâmboviţa, prac
ticând avocatura la Târgovişte. 

Putin după aceia intră în magistratură, stând trei ani. 
Apoi e ales primar al oraşului Târgovişte. 
Ca culoare politică: conservator-democrat, sub i:iefia d-lui Take Ionescu. 
A scris : Diferite articole juridice şi politice, publicate în diverse ziare. 
Ca decoratii: Coroana României în gradul de Cavaler şi Medalia Jubiliară 

Carol I. Este locotene·nt în rezervă. 

D. George Pârvulescu, a lăsat frumoase urme în funcţiunile ce a ocupat.
Aşa: ca magistrat, a dat dovezi că posedă foarte multe cunoştinte juridice

ceea ce a făcut să fie mult apreciat de superiorii săi. 
Retrăgându-se din magistratură, a îmbrăţişat cariera de avocat, profe

sând-o la Târgovişte, şi dând dovezi că e un avocat bun, depunând multă stăru
inţă în sustinerea cauzelor clienţilor săi. 

Ca primar al oraşului Târgovişte, d. G. Pârvulescu, a arătat că are ca
lităţi de bun gospodar, aducând oraşului Târgovişte, toate îmbunătăţirile de care 
s'a simtit i:nediată nevoe. 

De sigur, că numai gratie muncei sale, D. G. Pârvulescu, şi-a dobândit 
o frumoasă clientelă şi locul de frunte printre membrii partidului din care face
parte în judeţul Dâmboviţa.
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATJLOR DIN ROMÂNIA 

D. DIMITRIE ATANASIU

S'a născut in anul 1857, luna Octombrie 13. 
Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi, în liceul Nou. 
Studiile universitare la Paris şi Gand. 
In anul 1879 a obţinut diploma de licenţiat în drept, al Universităţei din Paris. 
Iar în Iunie 1881, a obţinut titlul de Doctor în drept dela Gand. 
In anul 1884 s'a înscris în Baroul de Prahova, profesâr,d avocatura 

la Ploeşti. 
S'a transferat apoi, în anul 1887 la Târgovi�te. 
A fost de două ori Prefect de Dâmboviţa. 

De două ori Deputat de Dâmboviţa. 
Si de două ori Primar al oraşului Târgovişte. 
A fost şi magistrat, ca Supleant la Tribunalul Dâmboviţa şi apoi Procuror 

la Prahova şi Mehedinti. 
Actualmente pract;că avocatura la Târgovişte, ocupând şi înaltul post de 

Decan al corpului avocaţilor din Dâmboviţa. 
Ca decoraţii : Ofiţer al Coroanei României şi Ofiţer al Stelei României. 
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ALBUMUL CORPULLTÎ AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

1) Ştefan tnartinescu

Născut Ia 23 Decembrie 
anul 1.875. 

După absolvirea studiilor 
secundnre, se înscrie la fa
cultatea juridică, precum �i 
la facultatea de litere din 
Bucureşti. 

Dand frumoase examene, 
obţine diploma de licenţiat 
în drept, absolvind în acelaş 
limp şi facultatea de litere. 

Intră în magistratură, fiind 

o. PO/V\PILIU VLĂDESCU

S'a născut în anul 1872, în comuna Hârtieşti. judetul 
Muscel. 

După terminare studiile secundare, vine ]11, Bucureşti şi 
urmează cursurile facultătei de drept. 

Luând licenţa în drept, intră în magistratură, în anii 
1899-1905, fiind numit la 'rribunalul Argeş. 

Retrăgându-se din magistratură la 1905, _se înscrie în 
Baroul de Argeş, pra,..ticând şi astăzi avocatura la Piteşti. 

A scris; ,,C,.pacilatea Juridică a femeei măritate", ca 
teză de licenătă. 

numit supleant la tribunalul 
Argeş, în anii 1.902-1904. 

Se retrage apoi din ma
gistratură şi se înscrie în 
Baroul de Argeş, pentru a 
'Practica avocatura la Piteşti. 

A scris : ,, Studii asupra 
;-rivilegiilor şi ipotecilor, ca 
tez,'t de licenţă. 

„ Actualmente e ajutor de 
primar al oraşului Piteşti. 
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AÎ..BUt.1UL CORPULUI A VOC ŢILOR DIN tOMÂNIA 

D. VASILE I. VÂLSĂNESCU

Născut în annl 1880, luna Sept�mbrie 26, în ora�ul Curtea de Argeş. 
Absolvind cursurile li ce ale şi luându-şi bacalaureatul, se înscrie la facul

tatea juridică din Bucureşti, pentru a'şi face stud;ile universitare. 
Dând frumoase examene, obţine cu mult succes, titlul de licenţiat în drept. 
D. Vasile Vâlsănescu, ca student a fost unul din intemeietorii societăţei

,,Uniunea" studenţilor. 
In alegerile ce au avut loc apoi la această societate, a fost a.Ies Casier, 

achitându-se pe deplin, de îndatoririle impuse. 
Luându-şi licenţa în drept, se duce la Pite�ti, şi se înscrie în baroul de 

Arge�, pentru a practica avocatura. 
Intră şi în luptele politice, făcând politică militantă. 

La alegerea Consiliului judeţean, reu�eşte a fi ales Consilier judetean 
şi Membru în deleg.aţia judeţului Argeş. ;::l �1 �- � 

In anul 1907,,.i_s-b�cn'ind aceie teribile răscoale tărăneşti, d. Vasile Vâl
sănescu, este chemat în capul Prefecturei de Argeş, încredintându-i se postul de 
Prefect, cu îndatorirea de a potoli răscoalele. 

Graţie muncei şi priceperei sale, judeţul Argeş, nu a avut:de-:'suferit mult,
după urma acelor răscoale. 

� 

Se retrage apoi de la Prefectură, continuându-şi profesia de Avocat la 
Piteşti, unde practică şi astăzi, fiind unul din avocatii cei buni din localitate. 

A scris : ,,Despre complicitate", ca teză de licenţă.
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler. 
Dl. V. Vâlsănescu, graţie rnuocei sale, şi a devotamentului pentru par

t idul din care face parte, se bucură de multă autoritate în judetul Argeş şi bine 
văzut la Centru. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂI\o!A 

D, CONST A NTIN V ARLAM 

Născut în anul 1878 Februarie, în oraşul Tecuci. 
Studiile secundare f:li lea făcut la 'l'ecuci şi Brăila. 
Vine apoi la Bucureşti f:li urmează cursurile Fa-

cultăţei Juridice. 
ln anul 1902, obţine diploma de licenţiat în drept. 
ln, anul 1907, se înscrie în Baroul avocaţilor din 

Brăila, undo profesează şi astăzi avocatura. 
Face politică liberală, fiind înscris în partidul na

ţional-liberal. 
E sub-locotenent în rezervă. 
Ca decoraţii: Medalia Jubiliară Carol 1. 

D. /Y\IHAIL CERNEA

Născut în ar.iul 1878, luna Decembrie 16, în comuna 
Viziru, judeţul Brăila, 

Cursul secundar îl face la liceul din Brăila, i2.r cel 
universitar la Facultatea juridică din Bucureşti. 

ln anul 1907, după frumoasele examene depuse, 
obţine diploma de licenţiat în drept. 

Se înscrie tot în 1907, în baroul avocaţilor din Brăila 
unde profesează avocatura şi astăzi, avâtJd o bună şi a· 
leasă clientelă. 

E un tânăr avocat care promite mult, posedând 
foarte multe principii juridice. 
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ĂtBU1.1Ui CORl'LiLUl A \'OCA'!'ILOR DIN !WMÂNIA 

O. CRISTACHE I. RUSSU

Născut in anul 1884 lc1 
28 Decembrie, în ora�ul 
Brăila. 

Scoala primară şi cursu
rile secundare, şi le face în 
Brăila. 

După absolvirea. liceului, 
se duce la Bucureşti, pentru 
a-şi face studiile univer
sitare.

La 30 Iunie 1908, obţine 
cu succes, titlul de Licen
tiat în drept. 

Imediat după luarea li. 

O. CONST ANTl:'J P. CRISTESCU

Născut în R.-Sărat, la 4 Noembrie 1874. 

centei în drept, se înscrie în 
Baroul Avocatilor din Brăila. 

Intră apoi în luptele poli
tice şi se înscrie în l artidol 
natinalist-democra t. 

Actulmente profesează a. 
vocatura la Br�\ila, fiind un 
avocat, bine apreciat de pu
blic Brăilean, de avocaţi şi 
de magistrati. 

Ocupă şi postul de sec re· 
tar al Baroului Avocaţilor 
din Bră.ila. 

Liceul l'a făcut la <(Sf. Sava în Bucureşti, şi cur
surile universi�are tot în Bucure�ti, unde şi-a luat li
cenţa în drept, în imul 1899. 

Tot în anul 1899 Decembre, s'a şi înscris în Barou. 
A ocupat postul de şef al Poliţiei ornşului Brăila, 

în anul 1902. 
Adu al mente profeseaz,'\. a voc·atura la Brăiia. ocu

pându-se mai mult cu cigricultura, fiind arendaşul unei 
frumoase moşii. 

A scris: ,,Despre Societăţile comerciale". 
Nu face politică. 
Ca decoraţii: Medalia Jubiliară. 
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At.ntJ&lUL CORPULU[ AVOCA'fILOR D[N RO�lÂNtA 

o. A- v. A VESA LOM

Născut la 17 Mai 'I 883, în oraşul Braila. 
După abs0lvirea cursurilor liceale, se înscrie la 

facultatea juridică din Bucureşti. 
Fiind unul din studenţii cei buni, dă frumoase 

examene, obţinând in anul 1906 diploma de licenţiat în 
drept 

Tot în anul 1906, s'e înscris în baroul din Brăila. 
,\ctualmente profesează avocatura tot la Brăila, 

neîntrerupt dela înscrierea sa în barou, fiind unul din 
avocaţii bine cunoscuti în Brăila, distingându-se mult 
prin cl8ritatea e:xpunererei şi posedarea unui mare stoc 
de cunoştinţe juridice. 

De sigur, că d. A. V. Avesalom, muncind cât mai 
mult �i în mod stărnitor, ca şi până acum, îşi va mări 
din ce în ce clientela, ceea ce-l va face să fie unul din 
cei mai căutaţi avocaţi din Brăila. 

o. AEXANDRU V. MAVRODIN

Născut în Paşcani, în August 1<:>83. 
Studiile secundare şi !ea făcut în liceul „Naţional" 

din Iaşi. 
Studiile universitare la facultatea juridică din laşi, 

unde obţine titlul de licenţiat în drept. 
Imediat după luareâ diplomei de licenţă, se înscrie 

în Baroul avocaţilor din Brăila. 
Intrat în I u ptele politice, se înscrie în partidu 1 con

servator de sub şefia d-lui Ptitre Carp. 
Actualmente profesează a vo.:atura ! t Brăih, unde se 

ocupă în mod serios, prezentându-sr bine, în toate pro
cesele ce are de susţinut. 
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ALBUMUL CORPULUt A VOCAl"ILOR DIN ROMÂNIA 

D. N. I. NICOLESCU

Născut în anul 1878, luna 
August 5, în comuna Sla
tina, judetul Brăila 

Studiile liceale le-a făcut 
la Craiova, iar pe cele Uni
versitare la Bucureşti. 

ln Mai 1901, obţine cu 
mult succes, diploma de Li
centiat al Facultătei Juridice 
din Bucureşti. 

La 13 Septembre 1901 s'a 

O. ION ALEXE

Născut în anul 1882 luna Noembrie 1 în comuna 
Nazâru, judeţul Brăila. 

Studiile secundare şi le face în liceul A. C. Marin 
din Brăila. 

Studiile universitare la Bucuresti. 
ln anul 1906 obţine cu un fn{mos succes, diploma 

de licenţiat în drept. 
Este ofiţer în rezervă, reg. ro Putna. 
ln Aprilie 1906 se înscrie în Barou. 
A ocupat postul de comisar al oraşului Brăila ş1

avocat al comunei Brăila. 
Ac�ualment_e_ profe_s�ază avocatura la Brăila, ocupă

du-se ş1 cu politica militantă. 
Este membru activ în partidul naţional-liberal. 
Ca decoraţii : Medalia jubiliară Carol I. 

înscris în Baroul avocaţilor. 
D0la l Aprilie 1-903 - 1 

' Septembre 1904, a ocupat 
postul de director al Poli
ţiei. Brăila. 

Actualmente profeseazii a
vocatura la Brăila, fiind şi 
Membru în Consiliul de dis
ciplină dela 12 Octombre 
1-910. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢitOk DIN ROMÂNIA 

o. LEON CIOGOLEA

Născut la Iaşi, în anul 185 6. 
Atât studiile secundare, cât şi cele Universitare, şi 

lea făcut la Iaşi. 
In anul 1889, obţine diploma de Licenţiat în drept, 

dela Facultatea Juridică din Iaşi. 
'l'ot în anul 1889, se şi înscrie în Baroul avocaţi

lor din Iaşi, pentru a ptofesa avocatura,-permutându-se 
apoi la Dorohoi, - unde profrsează şi astăzi avocatura. 

A ocupat posturi în magistratură, timp de ap roape 
12 ani,- în calitate de Procuror şi jude de Ocol. 

A fost şi avocat al Statului pentru judeţul Dorohoi 
şi Preşedinte al delegaţiunei judeţului Dorohoi. 

Ca decoraţii: Cavaler al Coroanei României. 

D. NICU HOLBAN

D. Nicu Holban, s'a născut la Dorohoi în anul 1882.
După facerea studiilor secundare la Iaşi, vine la Buct.rcşti

pentru a-şi face studiile universitare. 
ln anul 1904, obţine titlul de licenţiat în drept. 
Tot în anul 1904, se şi înscrie în baroul avocaţilor profe

sând avocatura până la 1907, când a plecat la Paris, pentru.
a'şi complecta studiile. 

Pentru meritele sale d-nul Nicu Roiban, a fost decorat cu 

Coroana României, în gradul de Cavaler. 
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� BUMTJL CORPULUI AVOCA'j.'ILOil DIN ROMÂNIA 

î). (i. MICH1\LI 

D. G. Michali, s'a născut la
Tarnauca (Dorohoi) r 849. 

Licenţiat în drept al Universi
tăţei din Iaşi. Membru în Consi 
!iul de disciplină al Corpului avo
ca ţi lor din judeţul Dorohoi, Ca
valer al Ordinnlui Coroana Ro
mâniei şi Medalia jubiliară.

Avocat al comunei Dorohoi. 
Fost magistrat. Fost preşedin

tele Comitetului permanent (1889-
1891). Fost redactor al ziarului 
naţionalist care a apărut în Do
rohoi la 1878, sub titlul «Foişorul», 
în colaborare cu N. Ionescu (pro
fesorul universitar), cu N. Voinov, 
G. Cimara, Pantazi Ghica şi alţii.

Teza sa pentru licenţă, «Dedi
cata Românilor luptători pentru 
principii», imprimată la 1873, tra
tează : «Despre obltg-aţiile divisz·
bilz' şi indivisibili î1, Dreptul ro
man şi în Dreptul civil român» 

A scris şi tipărit «Expunerea 
situaţiei judeţului Dorohoi» pe anii 
1889 şi I 891 semnalând adunărei 
judeţene pericolul descreşterei din 
ce in ce mai mult, a neamului 
românesc în acest judeţ; iar, ca 
remediu, recomandând, în primul 
loc, monopolisarea sp:rtoaselor. 

Autor al mai multor importante 
articole politice apărute prin di
ferite ziare, între cari : « România 
Li"beră'>, «România», «Antisemitul» 
«Ecoul Jlfoldovei», «Apărarea Na
ţională», şi altele. 

��~W�-"-'"s-VVW"'-"�~��~W���� 
�-��V'v"'v"v'"��-,v-..,v-vw��~��~w��� 

D. CONSTANTIN ANDREI

Născut în anul 1882, luna Ianuarie 5, în 
comuna Lespezi, judetul Suceava. 

Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi. 
Se înscrie apoi la Facultateajuridică, ob

ţinând titlul de licentiat în drept, al Unive!'
sitătei din Iaşi. 

La 17 Martie 1905, s'a înscris în Baroul 
avocatilor din Dor'ohoi. 

Intrat în viaţa politică, se înscrie în par
tidul conservator-democrat, sub şefia D-lui 
Take Ionescu. 

A fost avocat �I comunei Dorohoi. 
Actuaimente profesează avocatura la Do

rohoi, fiind un bun avocat. 

I 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCAŢiLOR DIN ROMÂNIA 

1). NICOLAE N. CIORNEI 

S'a născut în anul 1881, 
Aprilie 3, în oral:lul Boto
şani. 

Studiile Secundare şi Ie-a 
făcut în liceul ccLaurian)) din 
Botoşani şi (( N aţionah din 
Iaşi. 

Studiile Universitare la 
Facultatea juridică din Iaşi 
şi Bucureşti, obţinând în a
nul 1903, titlul de licenţiat 
în drept. 

A fost poliţai al oral:lului 
Botoşani. Apoi la Dorohoi, 
Târgovişte, Roşiorii-de-Vede. 

A scris : Diferite articole 
publicate în gazetele politice, 
ca: ,,bteagul", ,,Botoşani", 
,, Evenimentul", ,, Taşi «, ,,Ro
mânia Jună" şi „Apărarea 
Natională" din Bucureşti. 

A mai scris : Un studiu 
de drept „Despre puterea pa
ternă" 1902 Bucureşti. 

Intrat în luptele politice, 
s'a înscris în partidul con
servator-democrat. 

1\.ctualmente profesează a
vocatura la Târgovişte, fiind 
un bun avocat, ceea ce a 
făcut să aibă o frumoasă. 
clientelă. 

�....__ _,.,__,,..,__,._..__,,,....,, ........ ,.,,....,,,, ..... � .................. �,..__, .............. ��,,..� ............... "��,,.._,..,.,,...,_.,,..,,_,..._,,�, ................ ,..... ............ ,.... 
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D. VICTOR I. BARANGA

S'a născutla 11 Iulie 1868 
Studiile secundare şi lc-n 

f.icut la liceul Sf. Sa.va. din
Bucureşti.

Se înscrie la Facultatea 
juridică, unde obţine în an ul 
1892, diploma de licenţiat 
în drept. 

Se înscrie în urmă în Baroul 
de Dâmboviţa. 

Intră apoi în funcţiuni ad
ministrative, fiind numit Su
prefect şi Director de Pre-

\ �\ 

f0ctură în judetele Olt şi 
DAmbovit,,1, dela 1892-1896. 

E numit opoi în magislrn
tu1·,1, dela 1896 -1809, h1, 
'rargovişte, Ploeşti �i Olt. 
Dela 1899 -1901, ocupă în
nalta demnltate de Prefect 
al judetului Dâmboviţa.. 

In 1901, se înscrie în Ba
roul de Dâmboviţa, practi
când avocatura la rrârgo
vişte, neîntrerupt pârtă astăzi. 

A scris, numeroase articole 
în diferite ziare politice şi ju
ridice. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATILOR DIN ROMJ\NIA 

D. DUMITRU STEMATIU

Născut la 23 Octombrie 1874 în oraşul Târgovişte. 
Studiile secundare sii le-a făcut în liceul Matei Basarab din Bucureşti. 
Luându-şi bacalaureatul se înscrie la Facultatea juridică, spre a'şi face 

studiile universitare. 
In anul 1898, obţine cu mult succes, titlul de licentiat în drept al Uni-

versitătei din Iaşi. 
Intră apoi în magistratură, fiind numit ajutor de judecător la Găeşti. 
Apoi Substitut de Procuror şi Supleant la tribunalul Dâmbovita. 
A scris : ,,Despre Mandat" ca teză de licenţă. 

(; �� 

!����S}cţ]j
Actualmente profesează avocatura la Târgovişte, fiind bine apreciat în 

toate cercurile având mult fond jutidic. 
D-nu Dumitru Stematiu, în posturile ocupate în magistratură, a arătat

multă pricepere �i că posedă mult fond juridic. 
Retrăgându-se din magistratură, şi îmbrătişând profesia de avocat, nu a 

încetat a munci pe terenul juridic, căutând a desluşi, multe din îndoelile ce există 
în materia dreptului_ 

D-nu Dumitru Stematiu, s'a arătat dela început ca un bun avocat, posedând
şi darul expunerei în mod cât se poate de clar şi concis şi de sigur, c�, continuând 
a munci tot astfel, îşi va mări �i mai mult, frumoasa clientelă ce o are astăzi �i 
pe care se sileşte a o servi cât 80 poate de constiincios. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D- IOAN Dl/Y\ITRIADE

Născut la 22 Noembrie 1846, în comuna Stâlpu, judetul Buzeu. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava din Bucuraşti. 
Ocupă apoi functiuni administrative. A�a: A fost poliţai dela 1866-1867. 
Numit apoi substitut de procuror la 1868 August� la R.-Sărat. Procuror 

la 1869 Iulie I la Brăila. 
ln 1870 ca procuror de secţie la Galaţi şi după o lună de zile prim-pro

curor la Galaţi. La 1871 s'a retras din magistratură. La 1 Septembre 1873, s'a 
înscris în baroul avocaţilor din Buzău, pentru a p1·actica avocatura. 

A funcţionat până la 1 Septembrie 1873 ca prim comptabil în adminis
traţia financiară, unde tatăl d-sale era casier, şi angajat cu garanţie de a răspunde 
către Stat pentru rămăşiţe. La 1883 a fost ales consilier la comună. 

La 1888, ales pentru prima oară deputat, în opozitie la coleg. ll de Bu
zău, pe timpul opoziţiei unite, făcând parte din cei 44 de deputaţi : ce au silit !a 
retragere guvernul lui Ion Brătianu. 

La 1889 reales ca. deputat al coleg. 1 de Buzău, şi tot de odată şi pri 
mar al Urbei Buzău. 

Apoi în 1892 s'a ales ca deputat al coleg. lll de Buzău, şi din nou pri
mar al oraşului Buzău, 

ln 1900 s'a ales senator al coleg. 11 de Buzău şi. acum în anul 1911 ,  ca 
primar al oraşului Buzău, ales a 3-a oară în această înaltă demnitate. 

De sigur, că oral:iul Buzău, va câştiga mult de pe urma primariatului 
d-lui Ioan Dimitriade.

O-sa se va sili să lase frumoase urme, aducând toate îmbunătăţirile ne
cesare oral:iului, având ca ajutor pe Gh. Pleniceanu dornic de muncă şi care va 
ajuta, pentri1 a desăvârşi opera de înfrumuseţare canalizare etc. a oraşului în 
fruntea căruia au fost chemaţi. 

Ca culoare politică: D. Ioan Dimitriade este înscris în partidul conserva
tor, fiind un membru marcant al acestui partid, 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCApLOR DIN ROMÂNIA 

O. GEORGE PLINICEANU

S'a născut în anul 1878, luna Ianuarie 13, la Gura Sărătei,judetul Buzău. 
Studiile secundare şi le a făeut la Buzău şi apoi terminate la Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la facultatea juridică din Bucu-

reşti, pentru a-şi face studiile universitare. 
ln anul 1904, dând excelente examene, reuşeşte a'�i lua diploma de li-

centiat în drept. 
ln anul 1905, îl vedem că se înscrie în baroul de Buzău. 
A ocupat şi functiuni administrative. 
Aşa: A fost director al prefecturei de Buzău. 
lntră apoi în viaţa politică, înscriindu-se în rândurile partidului conser

vator, de sub �efia domnului Petre Carp. 

ln alegerile de comună din 1911, reuşeşte a fi ales consilier comunal ş1 
apoi ca ajutor de primar al oraşului Buzău. 

D. George Pleniceanu, s'a ocupat şi cu ziaristica.
A�a: A fost director al ziarului ,, Ecoul Buzeului". Apoi şi al ziaruiui

,, Vremea" din Buzeu. 
A scris : "Conditju1rnajuridică a streinilor 7n România", ca subiect de teză. 
Ca decoraţii : Coroana României în gradul de cavaler. 
D. Gh. Pleniceanu, venit pentru prima oară la primăria de Buzău, va şti

sa-�L pună în aplicare talentul său, ajutând şi complectând pe primarul din frun
tea oraşului Buzău şi cu aceasta aducând reale servicii Buzăului făcând din a-
cesta, un oraş cu adevărat modern. 

Speranţele Buzoenilor nu vot· fi înşelate, şi d. Gh. Pleniceanu, sa va a
chita în totul, de îndatoririle mandatului, p J care l' a primit dela locuitorii oraşului Buzău. 
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ALBUMUL CORPULUI J\ t'OC,\ŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. RO/V\ULUS C. BALANESCU

Născut la 28 Septembrie 1880, în comuna Zvoriş
tea, satul Şerbăneşti, judeţul Dorohoi, fiind fiul preotu
lui Bălănescu. 

Cursurile primare le--a făcut în �coala de băeţi No. 1 
din Dorohoi. 

Studiile secundare, în liceul Laurian din Botoşani. 
După luarea bacalaureatului, s'a înscris la Facul

tate<'\ juridică din Bucureşti. 
In anul 1905, obţine cu mult succes titlul de licen

ţiat în drept. 
La 10 August acelaş an, s'a înscris în Baroul din 

Dorohoi, unde profesează avocatura. 
Intrând în viata politică se înscrie în partidul con

ser,·ator, 8gurând în Clubul conservator local dela 1907. 
In alegerile comunale din 8 Martie 1911, a, fost 

ales primar al oraşului Dorohoi, în care calitate func
ţionează şi astăzi. 

�

D. GHEORGHE FLORESCU

S'a născut în anul 1876, la Pomârla din judeţul Dorohoi. 
Atât cursurile primăre, cât şi cele secundare şi le-a făcut 

la Pomârh 
Luându-şi bacalaureatul la liceul din Pomârla, se duce la Iaşi, 

pentru a-şi face studiile universitare. 
Muncind serios ca student, în anul 1901, îşi ia cu mult 

succes, dir lama de licenţiat în drept, tratând ca subiect de teză: 
«Furtul)). 

In anul 1902 se înscrie în Barou. 
Intră apoi în funcţiuni administrative, fiind numit Inspector 

Comunal, pe timpul răscoalelor. 
Retrăgându-se din funcţiune, îşi reia cariera de avocat, 

profesând-o şi astăzi în oraşul Dorohoi, fiind un bun avocat. 
A fost şi avocat al Statului, pe lângă judeţul Dorohoi. 
Ca decoraţii: Cavaler al Coroanei României, Medalia Jubi

liară Carol I. 
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AtlltJMUL C◊RPULUt AVOCAT1LOR rll'( I-<� h 'A 

D. LEON NICOL�SCU

Născut în anul 1849, luna Februarie, În oraşul laşi. 
Studiile secundare şi le-a făcut la Academia Mihăileană 

din laşi. 
A ocupat posturi în magistratură. A fost procuror în R.o-

man şi Suceava. 
A mai ocupat şi postul de administrator de plasă. 
Ca culoare politică : conservator. 
E membru în comisia interimară instituită la primăria Făl

ticeni 1911. 
Ca decoratii : Ofiţer al Coroanei R.omâniei. 
Actualmente profesează avocatura la Fălticeni, având o nu

meroasă clientelă. 

��-� ����

.... � ............... �-----_.,,,...---��

D, OCTAV LOVINESCU 

N1scut în August, anul 1875, în oraşul Fălticeni. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Institutele Unite 

din Iaşi 
Cel} universitare tot la la::;i, unde în anul 1897 

obţine licenia în drept, iar în anul 1898. obţine şi li
cenţa în litere. 

In baroul avocfltilor de Suceavfl, s'a înscris încă 
din 1897, profesând şi astăzi avecal111·a la Fălticeni. 

A fost profesor IR gimnazin. AYocnt fll Statului pe 
langă judeţul Suceava. 
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D. D. P. A:--:DREESCU

D-l P. Andreescu, s'a născut în anul 1 59, luna Noembrie 22, în oraşul
Huşi. 

După terminarea cursulni primar în tară, pleacă în Germania la Leipzig, 
pedru a 'şi face studiile secundare. 

Luându şi bacalaureatul. se duce la Berlin, pentr11 studiile universitare. 
La Berlin, domnul; Andreescu. s'a ilustrat cu student fiind unul din cei 

mai sărguitori elevi şi remarcat aceasta de profesorii st-'ti. 
In urma unor examene strălucite, dapuse înaintea Comi�:iunei însărcinată 

pentru eA'.aminare, obtino tillul de Doctor în drept în anul 18 5. 
Intorcându-se apoi în tară, intră în magistratură, fiind numit procuror la 

Dorohoi. 

•Bio!lO!lO!

Perrnutat�apoi la Bârlad, nu mai stă mult �i se retrage din magistratun\ 
pentru a îmbrăti�a cariera de avocat. 

Intră apoi în luptele politice şi se înscrie în partidul conservator. 
Se alege Primar al oraşului Huşi, lăsând frumoa� e urme, făcând din oraşul 

Huşi, un orflŞ cu adevt'trat modern. 
Inregimentat în partidul conservator, îşi pune candidatura ca Senator, 

reuşind a se alege în trecut ca 8f}nator de Vaslui. 
Pentru meritele sale d-nul D. P. Andreescu a fost decorat, fiind Ofiţer al Co

roanei �i Stelei României. 
Mai posedă şi Medalia Jubiliară Carol I. 
Astăzi d-nul D. P. Andreescu, profesează avocatura la Huşi, neîntrerupt 

dela 1888, de când s'a înscris în Barou, fiind un eminent avocat. 
Mai ocupă şi înalta demnitate de Decan al Baroului Avocatilor din Fălciu. 
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O. IRIMIA GHEORGHIU

Născut în anul 1866 luna :.vfai, 
în oraşul Huşi. 

După absolvirea cursurilor se
cundare în liceul Naţional din 
Iaşi, se înscrie la Facultalea <le 
drept din acel oraş. 

In anul 1890, obţine diploma 
de licentiat în drept, tratând 
.,, Despre dovada cu martori". 

Intră apoi în magistratură, fiind 
numit: Jude de Pace la Balş şi 
la Bârlad. Substitut la Huşi şi 
Brăila, Procuror la Călăraşi, Foc
şani, Buzeu, Jude Sindic la R.
Sărat. 

Rctrăgâr.du,fe din magistrntură 
intră in politică. 

Se alege Deputat m două le
gislaţiuni r9or - 1905 şi r907-
r9 I O. 

Fost Primar, fost Consilier Ju
deţean, fost decan al Baroulu 
de Fălciu. 

Face politică liberală, fiind mem
bru activ al partidului naţional
liberal. 

Actualmente profesează ;ivo
catura la Huşi, fiind şi director 
şi Asociat al Băncei G. D. Be
rea & Comp. cin IIuşi. 

Ca decoraţii : Ofiţer al Coroa
nei şi Stelei Romîtniei. Medalia 
Jubiliară Carol I. 

D. CONSTANTIN COSMA

Născut la 29 August 1879, în oraşul Huşi. 
Studiile liceale şi lea făcut la Iaşi, iar cele universitare la 

Iaşi si Paris. 
'1n anul 1903 obţine diploma de licenţiat in drept, iar în 1910 

titlul de doctor în drept. 
A fost inspector comunal şi substitut de procuror la Fălciu. 
In anul 1904, se inscrie în baroul avocaţilor din Fălciu. 
A scris: ,,Acceptarea şi repudierea succesiunei" ca teză de 

licenţă. «Teoria Eredului aparent, cu aplicare la legea concesi
u11ri terenurilor petrolifere» i::a teză de doctorat. 

Ca culoare politică: naţional-liberal. 
Este locotenent in rezervă, Reg. 16 Suceava. 
Artualmente profesează avocatura la Huşi, fiind un avocat 

bine :ipreciat în lumea juridică din Huşi. 
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ALBU�lUL CORPULUI A VOCA'j,'iLOR DIN ROMÂNIA 

D. NICU ALBU

Născut în anul 1872, luna Noembrie 14, în comuna Buhol

nita, judetul Neamtu, 
Absolvind liceul Naţional din laşi, urmează cursurile Facul

tăţei juridice. 
ln anul 1896 obţine diploma de licenţiat în drept, al uni

versitătei din laşi. 

Intră în magistratură. Apoi ocupă postul de secretar al Con

siliului General al Judeţului Neamţu. Avocat al Statului, pe lângă 

judeatul Neamţu. 

Ca culoare politică : Naţional liberal. 
Actualmente profesează avocatura la R.oman, încă din anul 

1899, data înscrie�ei sale în barou. 
Decoraţii : Cavaler al Coroanei României. 

�����-.....,��-"-"'-""-"'�� 
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D. LEON PSEPELJNSCHI

Născut în anul 1881, luna Februarie 8, în satul Bălteni, co
muna Hermeziu, judeţul laşi. 

După absolvirea liceului National din laşi, se înscrie la fa
cultatea juridică din acest oraş. 

ln anul 1905, este proclamat lic enţiat în drept al universi
tătei din laşi.· 

ln Barou se înscrie imediat ce�şi ia diploma de licentă, fă
când şi politică liberală. 

A fost avocatul primăriei Piatra Neamţu, su b regimul libe
ral din 1907-191 O Decembrie. 

Actualmente profesează avocatura la Piatra Neam tu, fiind 
un talentat avocat. 

Prepară aflându-şe în studii: «Plan de Monografie şi an
chete în comunele rurale». 

. .. 
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ALBUMUi. CORPULUI AVOCATU.OR OIN ROII \NI\ 

O. GEORGE PANICĂ

ăscut în anul I 878, la 15 Septembrie, în oraşul Galaţi. 
Absolvind şcoala primar�, se înscrie în liceul «V. Alexandri)) din GJ laţi. 
După luarea bacalauareatulu:, vine la Bucureşti, pentru a'şi urma cursu-

rile securdare. 
La 23 Iunie 1902, obţine cu mu\t succes titlu de licenţiat în drept. 
Intră apoi ca funcţionar administrativ. 
La 24 Iunie 1902 este numit controlor financiar şi stă în această funcţiune 

până la 23 Mai 1903. 
Demisionând din acest rost, e numit pe ziua de 21 Mai 1903, poliţai la 

Slatina, ocupând acest post pâoă la r 3 Ianuarie 1905, data când se retrage definitiv 
din slujbă. 

Ca poliţai la Slatina, a avut o activitate demna de funcţiunea Ct' i se încrrdinţasc. 
1.a 13 Ianuarie 1905, se înscrie în Barou peP.tru a profesa avocatura.
lntrâ în luptele poli1ice, în-;criindu-sc în partidul couscrvator, de sub Şt"fia

domnului Petre Carp. 
Actualmente profesează avocatura la Galaţi, fiind şi avocat al Statului, ci. 

], pc lângă Curtea de apel din Galaţi. 
Ca decoraţii are: Medalia Jubiliară Carol I. 
Este locotenent în rezervă. 
A scris: Studiu asupra cambiei. 
ln Galaţi. d-nul G. Panică e cunoscut ca un bun avocat, şi a avut de pledat 

în procese mari, unde s'a făcut cunoscut şi a arătat că posedă mult fond juridic şi 
şi claritatea şi expunerea faptelor în mod concis, fără a intra în detalii nefolositoare 
causei ce apăra. 
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-\f,13 J ,tur. 

j). T�eo dor I. Missir 

S'a născut la Focşani in anul 
1877. 

După absolvirea liceului din 
Focşani, luându-şi bacalaureatul 
in ţară, pleacă la Paris, pentru 

a'şi face studiile Universitare. 

Fiind unul din studenţi sârgui
tori, îşi dă în mod regulat toate 
examenele obţinând titlul de doc

tor în drept, dela Universitatea 

din Paris. 
După reîntoarcerea sa în ţară, 

intră în magistratură, fiind numit 

procuror de secţie ş'i membru, 

CORPULUÎ AVOCAT[LOR DIN I< "Ii !\'I,\ 

supleant, pe lângă tribunalul Co

vurlui. 
E ofiţer în rezervă, reg. I Ar

tilerie de cetate. 
A scris : « Les Donations entre 

vifs en droit international prive». 

Actualmente profesează avoca-
1 u r .1 la Gc1laţi, unde se bucură de 
nrnltă simpatie şi foarte bine cu

noşcut în localitate, ca un avocat 

de elită, cu talent şi fond juridic. 

- ..... ..,,-_,,...,.-----....,-.,-......,,...._,, ............... ,"' ..................... �.,._.,..,_� ........ �"'��-��~���-----
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D. GH. W ARLAN

Născut în Ga.!aţi, Ia 12 lanuarie 1885. 
Studiile secundare �i lo-a făcut în Galaţi, Ia liceul 

-� V. Alexandri".
Vine npoi în Bucureşti şi dând frumoase examene 

Ia Facultatea de drept, obţine în Octombrie 1906, di
ploma de licenţiat în drept. 

Este sub-locotenent în Reg, Cantemir 12. 
A fost şi impiegat în Contenciosul C. F. R. 
ln Baroul avocaţilor s'a înscris la 27 Martie 1907 

şi profeseară şi actualmente avocatura Ia Galaii fiind 
şi avocat corespondent 'şi pledant al C. F. R. 

Ca, decoraţii are: Medalia Jubiliară Carol I. 
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ALBO MUL CORPULUI A VOCAl'ILOR DiN ROMÂNIA 

D. �MIL BUZEIANU

Născut în anul 1864
1 

luna 
Noembrie, în oraşul Roman. 

Studiile liceale şi le-a făcut 
la Paris. 

Intor"cându-se în ţară, se în
scrie la Facultatea Juridică din 
Bucureşti, spre a-şi face studiile 
universitare. 

In anul 1904, obţine diploma 
de licenţiat în drept. 

Tot în 1904, Mai, se şi înscrie 
in Baroul de Roman, unde pro
fesează şi a�tăzi avocatura . 

I �-

A fost avocat al Statului pe 
lângă judeţul Roman. 

E un bun avocat şi cu mult 
fond juridic, posedând darul de 
a se exprima foarte clar şi concis, 

Se prezintă bine şi şi-a făcut 
o frumoasă clientelă.

. ����.,..._,.�~�--.,--.,�����.,..._,.�~�--.,--.,~��----,,..._� ..... -��-
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O. GRIGORE CHR. BUICLIU

Născut în anul 1858, Iun& A
prilie 4, în oraşul Roman. 

Studiile secundare şi le-a fă
cut în Institutul Academic din 
Iaşi. 

Studiile Universitare la Paris, 
unde obţine, în anul 1883, di
ploma de licenţiat în drept. 

Intorcându-se în ţară, intră în 
magistratură. 

A fost judecător-supleant. 
Membru de şedinţă. 
Procuror şi Jude de Instrucţie 

la Roman. 

In anul 1886 s'a înscris în Ba
roul Avocaţilor de Roman, unde 
profesează şi astăzi avocatura, 
fiind unul din avocaţii de frunte 
din Roman. 

A fost dec;i.n al Baroului. 
Intrat în luptele politice, s'a 

înscris in partidul conservator, 
candidând în urmă ca Deputat la 
Colegiului I de Roman. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAl:ILOR DlN RO�lÂN!A 

D. CONST. :N. ROIU

S'a născut la Ia�i, la 30 Iulie 1870. 
Studiile se::iundare şi le a făcut la Iaşi, unde şi·a luat bacalaureatul. 
Se înscrie apoi la facultatea juridică, pentru a-şi face studiile universitare. 
In anul 1803, obţine titlul de licenţiat in drept, al universităţei din laşi. 
Intră apoi în magistratun'ti ocupând posturile de substitut de procuror, 

Judecător de pace, judecător sindic �i procuror. 
In anul 1900, s'a retras din magistratură, înscriindu-se în baroul avoca-

ţilor din Roman. 

m � 

� !8 
� !8 
m I 
m � 

Actualmente profesează avocaturn la Roman, fiind unul din avocatii ern1-
nenti ai baroulu: de Roman şi 00upând şi înaltul po3t de Decan al Baroului. 

Pace politică conservatoare, fiind înscris în partidul conservator. 
In alegerile generale din Februarie 1911, fiind candidat conservator, re-

uşeşte a fi ales ca deputat al coleg 11 de C,tmeră din Roman, cu 228 voturi. 
E numit şi preşedinte al comisiunei Interimare a oraşului Roman. 
A scri'3: ,,Despre actiunea în anulare şi rescisiunea". 
Pentru meritele sale, d-l Const. Roiu a fost decorat, cu Coroan3, Româ-

niei in grnclul do Cavaler. 
Mai posedă şi Medalia Jubiliară Carol I. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCATILOR DIN R0�l,\NIA 
--------------- ------------------

D. PANAIT VIZANTI

�ăccut la 4 Octombri� 
1 1, in oraşul Botoşani 

Studiile secundare şi le-a 
făcut în liceul Laurifln din 
Bolo�ani. 

Studiile Universitare la 
Bue:ureş(i. 

ln l'lnul 100-l. obtino di
ploma de LiceniiRt în drept. 

In Julio ncelaş an, so şi 
înscrie in Barolll A,·ocniilor 
din Bnlo�nni. 

Actrmlmento profesează n,
vocnturn. tot la Botoşani, şi 
în alegerile genernle de Co-

O. DUMITRU 10 ESCU

E născut în anul 1883. iuna 
Octombrie 28. in oraşul l:işi. 

După absolvirea cmsuh,i p, i · 
mar, se i11srric in lic< ul din laşi, 
pentru a-şi face :.1udiile sccu11-
dare. 

Urmează la Iaşi, scqia reală 
şi modernă. 

După absolvirea liceului, se 
înscrie la Facultatea de drept din 
din Iaşi. 

In anul 1907, în urma frumoa
selor examene depuee, este pro
clamat lir:en�iat în drept. 

mum\ din 1V l l, este ales 
ca ajutor ele Primar al ora
şului Botoşnni. 

Domnul Pnnit.it Vizanli, 
c:R. ajntor de Primn1·. va da 
tot COllCUl'Slll !;Î nt c1j1itn pc 
d-nul Primar ;1Iihail Ciulei,
!=:pre a desiiv,'t.rşi opera do
infrumusetarn a Boloşnnilor,
anUc:\nd c,1 arn frumoase in
tenii11n i penlrn ornşlll siiu
natal �i c,\ o 1m bttn gos
poclc11·.

La 13 Septembrie 1907, ime
diat d11pă luarcn diplomei de li
cenţ�, se şi înscrie în Barou. 

Astăzi face avocatura la Bo
toşani şi c unul clin tinerii avo
ca ţi cu viit0r, fii11d bine apreciat 
în ccrcmile juridice. 

Actualmente oc1.1pă şi postul 
de njutor de primM al oraşului 
Botoşani. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 

D. DUMITRU VICOL

E născut în anul 1842, luna Septembrie, în satul Jbereşti, Comuna Casistea 
Judetul Neamtu. 

După ce îşi face studiile secundare, la Academia Mihăileană din laşi, se 
înscrie în Facultatea Juridică din Ja�i. 

1n anul 1874, obtine diploma de licenţiat în drept. 
In anul 1875 se înscrie în Barou. 
A fost Procuror �i Membru de sediută la Tribunalul P. Neamţu, pân,i la 

1875. A fost Senator şi Preşeuinte nl Comitolului Pei manent �i nl Consiliului ju
detean. 

Intrat în luptele politice s'a înscris în partidul Conservator. 
Actualmente profesec: ză avocatura la P. Neamtu, fiind şi decanul baroului 

avocaţilor din Piatra Neamţu. 
In alegerile generale din Febrm1rie 1911, a reuşit ca Senaior al Cole

giului I de Nea.mtu, ca c::indidat al partidului conservator, de sub şefia d-nului 
Petre Carp. 

Decoraţii : Oficer al Coroanei României. 
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O. IOA'.'J O. IOANIU

E născut în anul 1850, luna 
Decembrie 24, în oraşul Iaşi. 

Studiile secundare şi le-a făcut 
în liceul Naţional din Iaşi. 

Studiile Universitare, la laşi, 
unde a obtinut diploma de Li• 
cenţiat în drept. 

Se înscrie apoi în Barou, rn
trând în luptele politice ca na
ţional-liberal. 

A reuşit a se akg-e ca Primar 
al ornşului Piatrn şi apoi Sena101· 
şi Deputat de Neamţu . 

,\LBl �IUi. l OHl'l;LUI ,\VOC TILOI{ DIN t:OM,\l'sl,I 

A ocupat posturi şt 111 magis
tratură, fiind Judecător · de ins
trucţie. 

Ca decoraţii : Ofiţer al Stelei 
şi Coroanei. 

Astăzi face avocatura la Pia
tra Neamţu, fiind unul din vechii 
avocaţi din localitate şi bine cu
noscut în întreaga societate, a
vând o numeroasă clientelă. 

.. .,,.. ,,,.... ......_..._ ____ ,,...,_,,..__ ... .,,,. "'-..... ...........,..,.,...._ _____ ,,... �.,,......,,,.......,,.,._.,,,.._,,,..__,...._,,...,_,,.. ,,,..._, ..,,.,._,,,,..._,.....,,. ,,,. ... -��� 
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D. GHEORGHE GH. VASESCU

E născut în anul 1863, luna Oc
tombrie 3, în oraşul Fălticeni. 

Absolvind cursul primar în 
Fălticeni, se înscrie în gimnazitd 
din localitate. 

Terminând gimnaziul, pleacă 
la Iaşi, pentru a urma cursurile 
liceului «Institutele Unite». 

Studiile Universitare şi le-a fă
cut tot la Iaşi, unde în anul 1894 
luna Mai, a obţinut diploma de 
licenţiat im drept. 

A intrat în magistratură la 1894 

şi a stat până la I 898, dată când 
se înscrie în Baroul Avocaţilor 
din Neamţu, profesând avocatura 
şi astăzi la Fiatra Neamţu. 

Intrat în luptele politice, se În
scrie în partidul conservator, ac
tualmente sub şefia d-lui Petre 
P. Carp.
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Ai.titJMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNrA 

O. DIMITRJE GOCIU

Născut in Iulie in r88r în o
raşul Huşi. 

Stu<liile secundare şi le-a fă
cut în liceul Internat din faşi. 

Studiile Universitare şi le-a 
făcut la Bucureşti, Leiptzig ş1 
Erlangon. 

Obţine titlul de Licenţiat în 
drept şi diploma de doctor în 
Ştiinţele Economice şi financiare. 

In ani..! 1903, se înscrie in 
B aroul Avocaţilor din Fălciu. 

A scris: «Despre amanet în 
dreptul roman şi român», ca teză 

O. M. OH. CHIRIŢOIU

Născut în anul r88r, în co

muna Stănileşti din jud�ţul Fălciu. 
După absolvirea liceului la Iaşi 

se înscrie pentru a urma cursu
rile Facult5ţei juridice din acest 
or;iş. 

In anul 1903. obţine diploma 
de Licenţiat în drept. 

Intră în politică şi se înscrie 

in partidul nnţional-liberal. 

E:>te ales apoi Consilier comu
nal ;; 1 oraşului Huşi ş1 Consilier 
judeţean. 

de licenţă. Şi "Despre creditele 

agricole în România" ca teză de 

doctorat. 
Intrat în luptele politice, se 

înscrie în partidul conservator de 
sub Ş('fia domnului Petre Carp. 

Actualmente profesează avoca 
tura la Huşi, neîntrerupt dela data 
înscrierei în barou şi până as
tăzi, având foarte multe simpatii 
in cercurile juridice, fiind un bun 
şi apreciat avocat. 

•• 

A scris : .,Stipulaţi:mile pentru 
alţii», ca teză de licenţă. 

E înscris încă dela 1905, în 

Baroul Avocaţi:or din Fălc:u, pro
fe•ând avocatura la Huşi, unde 

se bucură de o bună reputaţie, 
ayând o frumoasă clientelă. 
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ALBUMUL CORPULUl AVOC,\'PLOR DIN ROMÂK!A 

D. C. PIVNICERU

Născut la 2 5 Decembrie 
anul 1874, în comuna Mu
şata judetul Falciu. 

Studiile secundare, le-a fă. 
cut în liceul N,1ţional din 
Iaşi. 

După luarea bacalaureatu
lui, se înscrie la Facultatea 
de drept din Iaşi. 

1n anul 1900, obţine cu 
mult succes diploma de li
cenţiat în drept,-tratând în 
teza sa "Desprt Concordat".

1n Septembrie 1900, se în
scrie în Baroul Avocaţilor. 

A ocupat şi funcţiuni ad
ministrative şi anume : a fost 

O. N. ;\J. CISMAN 

Născut la 9 Decembrie, anul 

1884, în oraşul Huşi. 
După absolvirea cursului pri

mar în Huşi şi o parte din stu

diile secundare tot în Huşi, plea

că la Iaşi şi îşi termină liceul in 

Institutele Unitf'. 

După luarea bacalaurc;itului, 
se înscrie la Faculta:ca Juridică 

din Bucureşti, unde ob�inc licenţ 1 

în drept. 
In anul r 907, se înscrie in

Secretar al Consiului Gene
ral din judetul Fălciu, 

Intră apoi în magistratură, 
pe timpul răscoalelor ţără
neşti din l€J07, când a func
tionat ca Substitut de Pro
�uror, la Tribunalul de Fălciu. 

Actualmente profesează a
vocatura la Fălciu. 

Ocupă tot deodată şi pos
tu I de director al Bă ncei Făl
ci ului din Huşi, societatea a
nonimă cu capital de 200.000

lei. 
E înscris în partidul con

servator de sub şefia d-lui 
Petre Carp. 

Decoratii : Coroana Româ
ieîn grad�! de Cavaler 

Baroul Av"caţilor din Fălciu, pro

fesând şi astăzi avocatura la 

Huşi. 
Intrat in politică, se înscrie în 

partidul naţional-liberal. 
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ALl3UMUL CORPllLUI AVOC 1'flLOR DIN ROMÂM!A 
-'------------------

j) (i�eor�he Nicolau

Născut în anul 1862, luna Oc
tombre 30, 'n Iaşi. 

După ;ibsolvirca liceului statu
lui din faşi, luftndu-şi bac;ilaur('a
tul, se înscrie la Facultatea juri
dică, pentru a-şi face studiile uni
versitare. 

In anul 1887, obţine titlul de 
licenţiat in drept. 

Intră apoi in magistratură, fi
ind substitut de procuror la 1884 
Noembrie la Fălticeni. Procuror 
la Tg.-Jiu la , Februarie 1892. 
Procuror la Botoşani 1892. Jude 

< de instrucţie Trib. Bacău 1894-
1895. Jude sindic. Tribunalul Bo
toşanidela 1895- 1900 şi la 1900, 
se retrage din magistratură în
scriindu-se în Baroul avocaţilor 
din Botoşani, unde profesează şi 
astăzi avocatura, fiind foarte bine 
apreciat în cercurile colegilor şi 
magistraţilor din localitate. 

Ca decoraţii posedă: Coroana 
României în gradul Ofiţer. :Meda
lia Jubiliară Carol I. 

.... ��,.,,_;,,,.,,,..,,-............-- ._,.-.._,�'--'- _,,.,..,,...,,,... .,.. ,,... ,,..... .......... ���..._,,,.....,,.......,.._..._ 
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D. PETRE NICOLEANU

Domnul P. Nicoleanu, s'a născut la Botoşani, iu anul 1881. 
Studiile secundare şi !ea fi.icut la Botoşani şi Iaşi. � 
Studiile universit�re tot la Iaşi, unde a urmat cursurile fa-

cultăţei juridice. 
ln anul 1907, obţine cu distincţiune, titlul de licenţiat în 

drept, al Universităţei din laşi. 
Tot în anul 1907, se şi înscrie în Baroul avocaţilor din 

Botoşani, unde practică şi astăzi avocatura, făcând parte din a
vocc1ţii tineri din Botoşani, bine apreciat şi posedând foarte multe 
cunoştinţe juridice. 

E ofiţer de rezervă în reg. 7 Roşiori. 
Ca decoraţii : Medalia Jubiliară Carol I. 
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ALBUMUL CORPULUÎ AVOCAŢILOR DfN RnMANTA 

O. PETRE POGONAT

Născut la 2 3 Ianuarie I 880
în Bârlad. 

A urmat cursurile liceului 
„Codreanu" din Bârlad, după 
care apoi vine la Bucure;:ti. 

ln anul I 904 se şi (nscrie 
în Barou. 

Intră apoi în magistratură, 
fiind numit la Pueşti în Tu
tova. 

Demisionând din magis
tr:itură, pleacă la Paris unde îşi 
i.t î11 anul 1909, Doctoratul 
în drept. 

O. IOAN LIATRIŞ

Născut la 23 Septembre 1878, în comuna Prodocul 
din judeţul Vaslui. 

Atât studiile secundare, cât şi cele universitare şi 
Ie-a făcut în ţară. 

Este licenţiat în drept, al univer3itMei din laşi. 
In Octombrie 1901, s'a înscris în baroul din Iaşi, 

unde practică �i astă-zi avocatura. 
Este şi Doctorand ·1a Facultatea de drept din Paris. 
Ca culoare politică: Membru activ al partidului 

conservator, de sub şefia d-lui Petre Carp.-
In alegflrile generale din Februarie 1911 a reuşit 

ca Deputat la coleg. II-Iea de faşi, cu 012 voturi. 

A scris ca teză de licenţă : 
((Despre copii naturali)). Ca 
teză de doctorat : (< Despre 
dreptul de retenţiune)). 

O broşură: ,,Vi1ţa ţăranu
lui român", cu o prefat1 de 
Ion Slavici. 

O broşură : Forma testa
mentului în dreptul interna
ţional Privat. 

A�tualmente profesează a
vocatura la laşi, fiind şi Pro
fesor Conferenţiar de drept 
internaţional la Facultatea de 
drept din laşi. 
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ALBUMUL CORPUI.UI AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 

D. I.GH.COSTANDACHE

Născut în anul I 879, luna Maiu, în oraşul Roman. 
După absolvirea cursului primar, face studiile secundare la liceul din Bacău. 

Absolvind liceul şi luîndu-si bacalaureatul, vine la Bucureşti, şi se înscrie la Facul
tatea juridică. 

Dând toate examenele în mod regulat, obţine cu mult succes, în anul I 90 5 
diploma de licenţiat în drept. 

In anul 1906, se înscrie în Baroul de Roman, pentru a profesa avocatura 

Intră apoi în fnncţiunile administrative, fiind numit ca Inspector Comunal 
în judeţul Roman. 

Dar nu stă mult şi se retrage din această funcţiune, pentru a continua avocatura. 
Actualmente profesează avocatura la Roman, fiind un avocat bine apreciat 

de lumea juridică, având o frumoasă clientelă. 
O-nu I.Gh. Costandache, este un tânăr avocat, dar care dela început a dat dovezi

de un bun avocat, cu cunoştinţe juridice întinse şi foarte stăruitor în susţinerea cau
zelor clienţilor săi. 

De sigur, că O-nul I.Gh. Costandache, mergând progresiv pe calea apucată, va 
deveni unul din avocaţi cei mai căutaţi din oraşul Roman. 
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ALl3UMUt CORPULUI AVOC\'j'ILOR DIN ROMÂNIA 
------------------------------------------
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1). Gi\BRIEL ŞTEf;lNESCU 

Născut în anul 1880, luna Oc
tombre, în oraşul Tg. Ocna. 

După absolvirea cursurilor se
cundare la liceul «Uni rea» din 
Focşani, vine la Bucnrcşti şi se 
înscrie la Facultatea Juridică. 

In anul 1903, obţine diploma 
Ide Licenţiat în drept şi în ace
aş timp, terminând cursurile Fa
cultăţei de litere, e declarat ca 
absolvent al acestei Facultăţi. 

In anul 1903 Noembre, se în
scrie în Baroul Avocaţilor din 
Ilfov. Şi apoi în Iunie 1905, se 

D. THEODOR G. ANDREI

E născut în ,rnul l 846, lunn li1cbruarie 5, tn Ol'tt· 

�ul Tecuci. 
Studiile secundare şi le-a ftlcuL la Academia Mihi'ii

leană din Iaşi. 
A fost ajutor de prinrnr. Avoc.-,t al consili11l11i Jll

deţean, al l'rimăriei. [i\1st membru în Consiliul Je di-,
ciplină. 

E înscris în Baroul Avocaţilor din Bacău, unde pro
fesează �i astăzi avocatura. 

Intrat în luptele politice, se înscrie în partidul con
servator de sub şefia d-nului Petre P. Cnrp. 

Actualmente foce avocfltura h Bacău, fiind şi nvo -
catul Principesei de Schoenburg Mama Principesei de 
Viedf', incă din anul 18'-2. 

E şi membru in Comitetul de disciplină al Bnrc,ul\,i 
de Avocaţi din Bacău. 

Pentru meritele sale a f(lst decorat. E cavaler al 
ordinului Coroana României. 
l Posedă şi Medalia Jubiliară Carol I.

transferă în Baroul de Bac:1u., 
pro:esând avocatura în Moine şti 
judeţul Bacău, până ln vara anu
lui 1910. 

Actualmente profesează avo
catura la Bacău, unde este cunos
cut ca un bun avocat, având o 
frumoasă clientelă. 

A scris : ,,Despre depozit şi 
sequestru în dreptul român". 

Ca culoare politică: Naţional
liberal. 

Ca decoraţii: Medalia Jubiliară 
Carol I. 

E ofiţer de rezervă. 

�� 
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AtB UMtJL CORPULUI AVO CA pLOR DIN ROMÂNIA 

D. LEON SAKELLARY

E născut în anul 1852, luna Martie 22, în oraşul Fălticeni. 
Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Academic din Iaşi. 
După luarea bacalaureatului, pleacă în străimltate, pentru a'şi urma cur· 

surile universitare, ale Facultăţei juridice din Berlin şi apoi la Bruxelles . 
In anul 1873, obţine diploma de Doctor in drept. 
După întoarcerea sa în ţară, 80 şi înscrie în Baroul avocaţilor din Iaşi 

la 1873, �i apoi se transferă la Bac�.u. 
lutră apoi în magistratură, ocupând postul de Procuror la Ia�i şi Ciwurlui 
Avansat Preşedinte, e trecut l, tribunalnl Bacău. 
Retrăgându-se din magistratură, îmbrăţişează din nou cariera de avocat, 

profesându-o la Bacău şi astăzi. 

lntră flpo1 m luptele polit:ce, îns<'riindu-se în partidul naţioncll-Jiberal. 
L 1111mit după aceia în înaltul post de Prefect al judeţului Bacău. 
Reuşeşte a fi ales, de 5 ori, ca Primar al oraşului Bacău. 
Şi ca prefect şi ca primar, d nul Le<rn Sachellary, a dat dovezi de 

un bun administrator şi gospodar. 
De pe urma primariatului d-sale, oraşul Bacău a avut de câştigat mult, fiind 

în totul modernizat, prin îmbunătăţirile ce i s'a adus. 
Dar d-nul Leon Sakellary, nu se opreşte aci, ci luptând bazat pe popu

laritatea făcută, reuşeşte a fi ales Deputat,.,de Bacău, în tr€'i rânduri şi Senator 
în două rânduri. 

Pentru meritele sale posedă decoratii: Oflţer al Stelei României şi Co• 
mandor al Coroanei. Medalia Jubiliară Carol I. 

Actualmente profesează avocatura la Bacău, fiind unul din fruntaşii Ba
roului din localitate. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ALBUMUL CORPULUI AVOC \ li LOR DIN R OMÂNiA 

D. GHEORGHE C. DRAGNEA

Născut în anul 1870, luna Ianuarie 1, în comuna Drăganu din Jud. Argeş. 
După terminarea cursului primar, vine la Bucureşti pentru a'şi face 

studiile superioare. 
Luân<lu-�i bacalaureatul, se înscrie la facultatea juridică, pentru a'şi 

face studiile universitare. 
In anul 1910, după excelente examene depuse, obţine titlul de licenţiat 

în drept, al Universităţei din Bucureşti. 
Ca student, a fost copist în baroul avocaţilor din Bucureşti. 
După luarea licenţei intră în magistratură, ocupând următoarele posturi: 

Portărel la Tribunalul Vaslui şi ajutor de judecător la tribunalele Vas
lui şi Roman. 

Retrăgându-se din magistratură, îrnbrăţ;�ează cariera de avocat, înscriin-
du-se in baroul de Roman. 

Actualmente profesează avocatura tot la Roman, fiiind un avocat bine cu
noscut în cercurile juridice, având o frumoasă clientelă. 

D. Gh. Dragnea ca magistrat a fost la înălţimea misiunei sale, dând do
vezi de un spirit luminat şi bine cunoscăto:- al legilor, ce era chemat să le aplice. 

Astă-zi s'a arătat de la început, ca un bun avocat., având multe cu
noştinţe şi pe lângă care adăogându-se şi munca ce depune, reuşe�te, să-şi cu
cerească repede, un loc printre avocaţii cei buni din Roman. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCII.TJLOR DIN ROMÂ1':A 

D. ILIE ŞTEF ĂNESCU

S' a născut în Bucure�ti, la r2 Iulie r848. 
Studiile secundare �i le-a făcut în Bucure�ti, la liceul Matei 

Basarab. 
După luarea bacalaureatului, s'a înscris la FacultateJ de drept, 

ş,i cea de litere. 
In anul 1874, a obţinut cu 111ult succes, titlul de licenţiat în 

drept, urmând nu1nai un an Facultatea de litere. 

La n Decen1brie r88r, s' a înscris în Baroul a vocatilor din 
Călăra�i. 

A fost Supleant la T. -Severin. Procuror la T .-Severin. Jude 
de Instrucţie la tribunalele : Gorj, Dolj, \Tla�ca �i Ialomiţa. 

A scris : «Despre cauţiunea personală)) (fidejusiunea), ca teză 
de licenţă. 

Este proprietar urb,m, având o frumoasă vilă la Predeal. 
Actuahnente ;-profesează avocatura la Călăra�i, ocupând �i 

înaltul post de Decan al Baroului de Ialomiţa. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. IOAN D, ŞOVA

Născut în anul 1878, Decembrie 26, în comuna Poduri, ju
deţul Bacău. 

Studiile secundare şi lea făcut la Bacău, unde a urmat 4 
clase gimnaziale, iar 3 clase liceale la liceul Lazăr din Bucureşti 
unde a obtinut bacalaureatul. 

Se în�crie apoi, la Facultatea juridică din Bucureşti, obţi
nând diploma de licenţiat in drept în anul 1901. 

A fost grefier al Trib. Natoriat din Bucureşti şi caligraf în 
.Ministerul de Justiţie. 

In anul 1906 se înscrie în baroul avocaţilor din Ilfov şi în 
1907 Aprile, se permută la Băcău unde face şi astăzi avocatura. 

Ca culoare politică: Conservator, sub şefia d-nului Petre 
P. Carp.

A scris câteva bucă ţi în versuri, în diferite reviste literare. 
Posedă medalia Jubiliară Carol I. 

���--...,,,.......,,_..,,,�������������������~� 
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1). i>IMITIUE KEMIN<iER 

E născut în anul 1875, luna 
Noembrie 27, în oraşul Bacău. 

După absolvi rea cursului pri
mar la Bacău, pleacă la Liege in 
Belgia, pentru a-şi urma cursu
rile secundare şi Universitare. 

In luna Aprile 1904, obţine di
ploma de Doctor în drept de la 
Liege (Belgia). 

Intors în ţară, la I Iulie 1904, 
se înscrie în Barou. 

E şi conductor de Lucrări Pu
blice dela Şcoala Naţională de 
poduri şi şosele din Bucureşti. 
Inginer hotarnic. 

A fost Consilier Comunal şi Aju
tor de Primar al oraşului Bacău. 

Conductor de lucrări în ser
viciul Technic al judeţului Bacău. 

Intrat în luptele politice, se în
scrie în rândurile partidului na
ţional-liberal. 

A scris : Personalitatea Socie
tăţilor în dreptul roman, civil şi 
comercial. 

Ca decoraţii : Cavaler al Co
roanei României. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

o. DIONISIE IONESCU

Născut în anul r87 5, luna Iunie 3<), în oraşul Buzeu. 
Stud1ik secundare şi le-a făcut la liceul «Sf. Sava» din 

Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultateu juri

dică din lbc11rnşti, u11de obţine titlul d\! licenţiat în drept, dând 
t0atc exa111c11ck în mod :,lrălucit, obţinând bile albe la toate 
examenele. 

La I Scptcmb1·c 1907 s'a înscris în Barou. 
Intră în 111ag-i,trntură, fiind numit Procuror şi Judecător de 

şedintă la TrilHtllulelc D.1du, Brăila si Neamtu. 
A ocupat şi postul de avocat ai Statulu·i. 
A scris: «Salariul din punct de vedere economic şi juridic». 
Ca decoraţii: Coroaua României în gradul de Cavaler şi 

Medalia Jubiliară Carol I ca magistrat. 
Intrat îu politicii, se înregimentează în rândurile partidului 

naţional-liberal. 
Actualmente profesează avocatura la Bacău, fiind unul din 

avocaţii cei buni din localitate. 

�������""'��~~��._,.-.,-�..,,...., .. �� � .. ....,...,,_,...,.,..���...rv'"""-~~~~�v--.r��/V'-rV'>-~~~~~v--.r����~~ 

D. DEMIR APOSTOLESCU

Născut în anul 1885, luna August, în oraşul Bucureşti. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul „lnrernat" din Iaşi. 
Studiile Universitare şi le-a făcut la Bucureşti şi Paris. 
In anul 1907, obţine diploma de licenţiat în drept. Iar in 

anul 1910, obţine diploma de Doctor în drept, tratând un fru
mos subiect. 

In Barou s'a lnscris încă din anul 1907. 
Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul Naţional

liberal. 
Actualmente profesează avocatura la Bacău, fiind şi avo

catul Băncei Comerţului. 
Ca decoraţii: Medalia Jubiliară Carol I.
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ALBU MUT. CORPULUI A VOCA'flT.OR DIN ROMÂNIA 

1). Naum fflărculescu 

Născut în anul 1845, luna Iu
lie 2o, în oraşul Focşani. 

După terminarea studiilor, • 
intră în magistratură, fiind :Mem
bru la 'l'ribunalnl Putna 1870-
1871 Iunie . .Apoi judecător de 
Instrucţie dela 1876 Iunie--1879 
Februarie. 

Avansat apoi preşedinte de 
tribunal şi numit la Tecuci în 
Februarie 1884. 

E trecut apoi ca preşedinte 
la Tribunalul Romanaţi şi în 
urmă la 'I'ribunalul Tecuci, până 
în Iunio 1888, când se retra�e 
din magistratură ş: se înscrie 
în Baroul avocaţilor din Tecuci. 

1). VIR<ill MIRONESCU 

S'a născut în anul 1876 
luna Mai 10. 

Studiile secundare şi o 
parte din cele universitare 
şi le-a focut în tarei, iar res
tul studiilor universitare la 
Par;s. 

Fste licentiat îo drept dela 
Universitatea din Bucureşti, 
titlu ce a obtinui în anul 'I 900. 

Este şi absolvent al şcoa
lei rle ştiinţe de Stat din 
Paris. 

Jn anul UWO, s'a înscris 
în Baroul de Tecuci, unde 
profesează şi astăzi avoca
tura. 

A fost ajutor de judecă-

A fost primar al oraşului Te
cuci. dela 1896-1899. 

Ales apoi deputat al Coleg. II 
Tecuci, în legishţia 1895-1899. 

In anul 1904 ocupă demnita
tea de preşedinte al consiliului 
J udetean Tec·uci. 

Actualmente profesează avo
catura la Tecuct, fiind unul din 
avocaţi de frunte din localitate. 

tor la judecătoria ocolului 
'recuci în 1902-1903. Ma
gistrat la tribunalul Tulcea 
în 1903-1904, demisionând 
în Decembrie 1004, când a 
reînceput a profesa avoca
tura tot la Tecuci. 

Este ofiţer în rezervă, reg. 
1 de Ro!'iiori. 

Ca culoare politică : naţio
nal-liberal. 

Ocupă şi demnitatea de 
Membru al Consiliului de dis
ciplină al Corpului de avo
caţi din Tecuci. 

D. Virgil Mironescu, e un
avocat de frunte din locali
tate, posedând foarte mult 
fond juridic. 
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ALBUMUL CORPULlli AVOCAŢILOR DIN ROl1ÂNIA 

D. SIMA NICOLESCU

Născut la 1876 în Bucureşti. 
După absolvirea liceului Lazăr din Bucureşti şi luarea bacalaureatului: 

s'a înscris la facultatea juridică. 
In anul 1898, a obtinut diploma de licenţiat în drept, al Universităţei din 

Bucureşti. 
Tot în anul 1898, s'a înscris în baroul avocaţilor dia Ilfov. 
Iar în anul 1905, s'a permutat în barnul de Ialomiţa. 
A fost procuror şi judecător de şedinţă la tribunalul Ialomiţa. Fost De

putat al coleg. II Ialomiţa. 

Ae;tualmente practică avocatura la Călăraşi, făcând parte din av::catii 
cei buni, posedând mult fond juridic. 

Este membru în consiliul de disciplină. 
Ca decoratii ; Coroana României în gradul de Cavaler. 
A scris: Diferite articole literare şi juridice. 
Intrat în viata politică, s'a înscris în partidul national-liberal, când can

didând în această calitate, a reuşit a se alege ca Deputal de Ialomiţa. 
D. Sima Nicolescu, e un membru marcant al partidului liberal din loca

litate, şi bine văzut la centru. 
Ca parlamentar, s'a distins mult, prin discursurile tinute, în special, la 

legea Judecătoriilor de Ocoale. 

l98 
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ALBU�rnr. CORPULUI AVOC1q·rr.OR DIN ROMÂNIA 

O. VICTOR CONSTANTINESCU

Născut în Galaţi la 20 August 1879. 
Studiile secundare lea făcut la liceul« V. Alexandri)) 

din Galati, iar cele universitare la Bucure!:iti. 
In anul 1902, îşi ia licenţa în drept, şi lot în a

cest an la 19 Martie se şi înscrie în barou, peutrn a 
exercita profesiunea de avocat. 

E sub-locolenent în rezervă, reg. Roman No. 14. 
A fost ajutor de judecător la Galnti şi şeful biu-

roului succesiunilor din Ministerul de l�inante. 
A scrii:,: Critici literare şi teatrale. 
Ca dccorati are: Medalia Jubiliară Carol I. 
Actualmente profesează avocatura la GalaU, bu-

curându-se de mult,\ consideraţie, in întreg ornşu, fiind 
un avocat carn munceşte, şi care îi aduce o frumoasă 
clientelă 
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O. OR. TEODOR TRANCU

Născut în anul 1878, lunn
August 20, în ornşul Galnlî. 

Studiile secundnre şi le-a 
făcut în liceul „ V. Alexan
dri" din Galaţi, lui:\ndu-�i ba
calaureatul la la�i. 

Vine apoi la Bucureşti, 
spre a-�i urma cursurile U
niversitare. 

ln anul 1904, obtine di
ploma de licenţiat in drept., 
�i tot în anul acesta se şi 
înscrie în Baroul Avocaţilor 
die Covurlui. 

Decoratii: Cavaler al Co
roanei României şi Medalia 
Jubiliară Carol I. 

Actualmente profesează a
vocalu ra la Galaţi, neîn tre
ru pt dela 1904, data înscrie
rei sale în Baroul Covurlui, 
având o frumoasă clientelă. 

Este unul din buni avo• 
ca�i din Galaţi, bine apreciat 
şi posedând mult fond juri
dic �i talent oratoric în ex
punerea faptelor. 
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ALBUMUL CORPULUI A \'OCA'flLOR DTN ROMÂNIA 

D. VIRGIL BENIŞACI-IE

Născut în anul 1879) luna Noembrie 15, în oraşul Galaţi. 
Cursurile secundare şi le-a făcut în liceul „ V. Alexandri" din Galaţi. 
Vine apoi la Bucureşti şi se înscrie la Facultatea de drept. 
ln anul 1900 obţine licenţa în drept. 
Este şi absolvent al Conservatorului din Bucureşti, Specialitatea Armonie, 

Compoziţia de Vioară 
Locotenent în rezervă. La 22 August 1900 se înscrie în Baroul Avocaţilor 

din Galaţi, unde profesează şi astăzi avocatura. Actualmente mai ocupă şi pustu! d� 
Profesor de drept comercial la Şcoala superioară de Comerţ. 

Face politică militantă, fiind înscris în partidul conservator, de sub şdia 
d-lui Petre P. Carp.

Dar, d-nul Virgil Benişache, pe lângă multiplele sale ocupaţiuni, a găsit şi 
timpul material de a seri, şi iată ce a dat la lumină, până astăzi: 

r) Curs de Drept comercial. 2) Curs de Drept admini)trativ. 3) Obliga
ţiunile literare. 4) Diferite compoziţii muzicale. 5) Două operete: ,,Ştrengăriţa" şi 
«Enigmarel». 

A cola borat şi la diferite gazete politice şi juridice. 
ln Galaţi, d-nul Virgil Benişache, este recunoscut ca unul din avocaţii de 

seamă, posedând foarte multe cunoştinţe juridice şi darul de a expune cât se 
poate de clar. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA-pLOI{ DIN ROMÂNIA 

D. ALEXANDRU BĂDULESCU

S'a născut în anul 1870, în ora�ul Călăraşi. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul 8ft. Sava din Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, s'a înscris la facultatea juridică, pentru a'şi 

face studiile universitare. 
In anul 1896, obţine cu succes, diploma de licenţiat în drept. 
Tot în acelaş an s'a înscris în baroul avocaţilor din Ialomiţa. 
Intrat în luptele politice, s'a înscris în partidul conservator. Dela 1908, 

Âs 
�

Âi 
�

◄ 
� 

� 

� 

� 

urmează pe d. Tache Ionescu, şeful partidului conservator-democrat. 
A fost deputat de Ialomiţa. 
A fost prefect al judeţului Ialomiţa. 
A scris : ,,Impozite" ca teză de licenţă, 
Ca decoraţii: Coroana României în gradul de Cavaler. 
Actualmente practică avocatura tot la Călăraşi, fiind unul din avocaţii 

de frunte din localitate. 
Este şi membru în Consiliul de disciplină. 
Este şeful partidului conservator-democrat din Ialomiţa. 
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ALBUMUL CORPULUi AVOCAŢILOR i:)!N ROMÂNIA 

D. Negutz Alex. Dumitrescu

S'a născut în anul 1876, 
luna Decembrie 30, în oraşul 
Turnu-Măgurele. 

Studiile secundare şi le-a 
� făcut la liceul Sf. Sava din 

Bucure::iti. 
Se înscrie apoi la facul

tatea juridică, obţinând în

anul 1902 titlul de licentiat 
în drept. 

Tot în acela:'i an se şi în
scrie în baroul de Călăraşi 

Intră!apoi în magistratură, 
dar nu stă mult, ci se re-

trage, pentru a continua pro
fesarea avocaturei. 

A fost şi preşedinte!e con
siliului jude�ean de Ialomita, 
sub guvernul liberal. 

A scris : «Despre căsăto
ri a religioasă şi ·civilă, ca 
teză de licenţă. 

Ca decoratii : Coroana Ro
mâniei în gradul de Cavaler_ 

Actualmente profesează a
vocatura la Călăraşi, făcând 
parte din avocaţi de mâna 
întâi de localitate. 
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O. Atanasie Popescu-Ulmu

"t--.
1ăscut în anul 1377 în 

comuna Ulmu din judetul 
Ialomiţa. 

Studiile liceale şi le-a fă.
cut la Bucureşti. 

Este licenţiat în drept, de 
la Universitatea din Bucu-

1 reşti, titlu, obtinut în anul 
� 1908. 

In anul 1909, s'a înscris 
în baroul avo0.aţilor din Că
lăraşi. 

A fost funcţionar în mi
nisterul de finante. 

2o3 

A fost şi controlor fiscal 
în judeţul Ialomiţa. 

Actualmente ocupă postul 
de njutor de primar al ora
şului Călăraşi, fiind şi ad
ministratorul Băncei „Bără
ganul din Călăraş;i. 

Este ofiter de rezervă în 
Reg. 6 Mihai Viteazu. 

Intrat în viata pălitică, s'a 
înscris în partidul conserva
tor, de sub şefia domnului 
Petre P. Carp. 
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ALBUMUL CORPULUt AVOCAŢILOR t:HN ROMÂNIA 

1). <i�. L. T�1'NtU-IAŞI 

S'a născut în anul 1873, Oc
tombrie 23 în oraşul Tg.-Frumos 
din judeţul Iaşi. 

Studiile ser.undare şi le-a făcut 
la Iâşi, absolvind şcoala Comer
cială şi liceală din acest oraş. 

După aceea se înscrie la Fa
cultatea juridică tot din Iaşi, unde 
obţine cu mult succes, titlul de 
licenţiat în drept. 

A fost funcţionar la Banca Na
ţională, dela terminarea şcoalei 
Comerciale 1890 1907, în cali
tate de şef-contabil la sucursaia 
din Iaşi şi cea din Galaţi. 

Apoi profesor titular la Catedra 
de Comerţ, tarife de trausport şi 
contabilitate dela şcoala superi
oară de comerţ din Bucureşti. 

Delegat al Ministerului de In
terne la Camera de comerţ din 
Galaţi. 

A scris : Rolul registrelor co
merciale în falimente. In chesti
unea moratorului. Galaţii şi tarifele 
de transport. Administraţiunea 
societăţiior anonime. Concordatu 
preventiv, etc. etc. 

Actualmente practică avoca
tura la Galaţi, fiind un bun avo
cat, având o frumoasă clientelă. 
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D. N. G. MIHĂILESCU

Născut în Galaţi. la 27 Februarie 1880. 
Absolvind liceul „Codreanu" din Bârlad, pleacă la Bucu

reşti, spre ;;i'şi face cursurile uni\·er�itare . 
. In anul 1906, după frumoasele examene depuse, obţine di

plofoa de licenţiat în drept. 
Este ofiţer în rezervă în reg. 36 de rezervă. 
A fost : Şef de birou, secţia ad-tivă la prefectura judeţului 

Covurlui. Ca sturlent fiind, a fost funcţionar la Creditul Funciar 
Urban din Bucuresti. 

La 13 Mart he r906. se înscrie în baroul avocaţilor din Co-
rnr l11i, fiind apoi numit ca avocat al primăriei Galllţi. 

Estr. membru în p11rtirlul naţional-libernl. 
Ca decornţii: Medalia jubiliară Carol I. 
Actu;ilmeutc profese11ză avocatura la Galati, fiind si avocat 

rc1,1 <'Zentant al Creditului Funciar Urban din Bt;curesti.'
A scris : Diferite articole în „Curierul Judiciar": 
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ALBUMlJL CORPUI.U! AVOC 1ŢILOR DIN R011Atfoi. 

D. COSTACHE G. PLESNILA

E)te născut în comuna Vârlezi, judeţul Covurlui, la 8 Noembrie 1847.
Studiile secundare, le-a urmat la liceul «Codreanu)) din Bârlad· 
După luarea bacalaureatului, se duce la Bucureşti, pentru a-şi iace studiile

universitare. 
In anul 1876, trece cu mult succes înaintea comisiei t:!xamenul de licenţă,

obţinând diploma de licenţiat în drept. 
La 3 Februarie 1876, se îns:rie în Baroul Avocaţilor din Covurlui. 
Domnul Costache Plesnilă, a fost în mai multe rânduri Decanul Baroului

de Avocaţi din Covurlui. 
- A fost Avocat al Sta•ului, pentru Curtea de Apel din Galaţi şi Judeţu� Co

vurlui. Intrat în luptele politLe. s'a în<.cris în partidul Conservator.

A fost Prima: al oraşului Galaţi. Jar în legislatura 1905-1907, a fost ales
Deputat de Covurlui în Camera Conservatoare. 

Actu,dmente este şeful Partidului Conservator din Cov�rlui, unde a depus
şi depune, multă stăruinţă pentru organizaţiunea partidului conservator. 

Datorită muncei domnului C. Plesnilă, partidul conservator din Covurlui, se
prezintă bine din toate punctele de vedere şi foarte disciplinat. 

In Alegerile Generale din Februarie 1911, domnul C. Plesnilă, a candidat ca
Deputat Conservator şi reuşeşte a se alege, la colegiul I, cu 269 voturi. 

Ca decoraţii: Ofiţer al Coroanei României, Cavaler al Stelei României. A-
părătorii Independenţei. 

Astăzi, d-nul C. Plesnilă, profesează şi Avocatura la Galaţi, fiind unul din
avocaţi din seamă din Covurlui, cu o numeroasă clientelă, şi având întinse şi pro-

� funde cunoştinţe juridice.
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ALBUMUL CORPULUI AVOC\TILOK Ol:-- RO�l1\NfA 
-- -- -------

D. ALEXA DRU GUSSI

S'a născut în comuna Leordeni, judeţul :Mnsrel, în anul 1864. 
Este fiul lui Nicolae Gussi, acum decedat, care a reprezentat judeţul Covurlui în 

mai multe rânduri, în parlamentul tărei. 
După terminarea ;;tudiilor secundare la liceul sf. Sava din Bucureşti, pleacă la 

Paris, pentru studii universit.are, unde a obţinut cu m.ilt succes, diploma de licenţiat în drept. 
Intorcându-se în ţară, îşi face serviciul mi!itar, în regimt'lntul I-iu de Roşiori. 
'rerminându-şi armata intră în magistratură, unde şi-a servit ţara timp de şapte 

ani, din care cinci în parchetul de Covurlui. 
Retrăgâudu-se din magistratură, s'a înscris în Baroul din Covurlui, profesând avoca

tura până la 1901, când a fost numit ca Prefect al Poliţiei Gaiali, post ce l'a ocupat cu 
demnitate şi cinste, până în anul 1905, retras prin domisiune, odată cu partidul naţio11al-li
beral, de şi se bucura de stabilitate, garantată prin lege. 

In Martie 1907, partidul naţional-liberal revenind la guvern, i s'a încredinţat d-lui 
Al. Gussi, din nou, postul de Prefect al Poliţiei Galaţi, stând până la 1 Iulie 1908, când a 
fost trecut în capul Prefecturei judeţ11lui Covurlui, unde a stat până la Decembrie 1910. 

In toate demnită!ile ce a ocupat, a ţinut să fie la înălţimea datorei sale. 
Ca prefect de judeţ, av[rnd un câmp m:1i larg de muncă, a desvollat o m1:ti mare 

activitate. A î1,coput şi desăvârşit în tot cuprinsul judeţului, construcţii d.e spitale, dispen
sarii medicale, salo de consultaţie, infirmerii, locuinţe pentru medici şi în .line a desăvârşit 
o întreagă reţea de lurrări, ca1e fac ca astăzi judeţul Covurlui, din punctul de vedere sa
nitar să fie unul d;n cele mai bune înzestrate din toată ţara şi el s�rveşte de model ca or
ganizaţie medicală.

A desvoltat cu ocazia pericolului apariţiei holerei, toată energia cerută de împre
jurări, ferind oraşul Galaţi şi judeţul Covurlui, de teribelul flagel. 

Cea mai mare activitate, a concentrat-o în directia învăţământului primar rural, 
construind în mai puţin de trei ani, peste 25 de clădiri şcolare, care astăzi toate funcţio
nează şi care sunt o dovadă vie de interesul şi grija ce a purtat învăţământului rural. 

Bazat pe încrederea locuitorilor din Galaţi şi întreg judeţul Covurlui, a candidat 
la un scaun de Senator, în alegerile geueralo din Februarie 1911, reuşind a fi ales la Coleg. 
II de Covurlui, în opozitie, ca liberal. Astăzi practică avocatura în Galaţi, fiind und din 
avocAţii iii> frnnti>, fll0âncl mânclria Baroului ele Covurlui. 
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AtBUMllL CORPULUI 1\VOCA'ţ[LOR D!N ROMÂNIA 

o. ION PASTIA

Născut în luna Ianuarie, 
anul 1879 în oraşul Focşani. 

Absolvind cursurile liceu
lui «Unirea» din Focşani, 
vine la Bucureşti şi se în
scrie la Facultatea de Drept. 

După luarea Diplomei de 
licenţă în drept, pleacă la Paris 
pentru a urma Doctoratul. 

La Paris, urmează cursu
rile foarte regulat, dându-şi 
toate examenele de doctorat 
juridic, rămâindu-i a da şi 
Teza. Intorcându-se în ţară, se 
înscrie în Baroul Avocaţilor 
din Putna. 

D. TH. MARINESCU

Născut în anul 1870, luna 
Martie 7, în comuna 1-'ăndărei, 
jude(ul Ialomiţa. 

Cursul primar l'a fa.cut la Ţăn
dărei şi Călăraşi. 

Vine apoi în Bucureşti pen
tru a'şi face studiile secundare, 
unde termină liceul Matei Ba
sarab. 

După luarea bacalaureatului, 
se înscrie la facultatea juri di că 
din Bucureşti, obţinând cu mult 
succes, în Martie 1892, diploma 
de licenţiat în drept. 

Intră apoi în magistratură. în 
.August 1892, fiind numit jude 
de pace în Huşi, stând în a
ceastă funcţiune până la 1 Mar
tie 1894, când este numit sub-

Intră apoi în magistratură, 
fiind numit la Focşani, apoi 
la Bârlad şi în urmă la Ga
laţi 1903-1906. 

A fost şi Director de Pre
fectură la Putna, sub Prefec
tura d-lui N. N. Săveanu în 
190 I-I 90 3, 

Actualmente profesează a. 
vocatura în Bârlad, fiind şi 
directorul Băncei Tutova din 
Bârlad. Societate anonimă cu 
capital de 500.000 lei. 

Ca decoraţii: Ofiţer al Co
roanei României. 

Face politică liberală, fiind 
, dar înscris în partidul naţio

nal-liberal. 

stilul la Bacău, pâoă la Iulie 
1894. 

Dela 1 Iulie 1894 până la 1 
Iulie 1895, supleant la tribuna
lul Huşi. 

A van5at apoi procuror la Bâr
lad, stă până în Septembrie 
1898, câud se retrage din ma
gistratură. 

Se înscrie apoi în Baroul a
vo,:iaţilor din 'l'utova, profesând 
avocatura la Bârlad, neîntrerupt 
dela retragerea sa din magis
tratură şi până astăzi, fiind un 
bun avocat. 

Intrat în politica militantă 
încă dela 1903, se înscrie în 
partidul conservator, actual
mente sub şefia d-nului Petre 
P. Carp.
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Atnu�mt CORl'ULut AVOC,\TILOR btN ROMÂ11:1., 

o. J. BONTAŞ

E născut în anul 1877, luna 
Februarie, în oraşul Bâ.rlad. 

Studiile secundare şi le-a fă
cut în liceul „Codreanu" din 
Bârlad. 

Studiile universilare la Bucu
reşti, undo a obţinut licenta în 
litere 1898 şi licenţa în drept 
in anul 1906 

In Decembrie 1907, se înscrie 
în Baroul de 'l'utova, practicfwd 
avocatura la Bârlad, unde con
tează îatre avocaiii cei buni din 
localitate, bine apreciat în cer
curile juridice, posedând foarte 
multe cunoştinte şi principii ju
ridice. 

A fost Consilior comunal al 
oraşului Bârlad. 

A fost profeso: de liceu şi în 
sftirşit supleant la tribunalul oe

'l'utova. 
Intrat în luptele politice, s'a 

înscris în partidul liberal-naţio
nal, care la alegerea parţială 
dela 13 Decembrie 1909, i-a 
sustinut candid11tura pentru un 
loc de deputat la Coleg. II de 
Tutova, când a şi fost ales cu 
un mare succes, intrfmd astfel 
pentru prima oară îu Parlamen
t.ul ţărei. 

�""'-"-"'�' � ����,.�� �� � �..___.. � � .,........,__.._,,...,..._,,.. 

D. V. GEORGESCU-BARLAD

S'a născut în anul 1881, 
Juna Noembrie 3. 

Cur.sul primar şi cel liceal, 
le- a făcut în Bârlad. 

In nnul l904-, s� înscrie 
la Facultatea de litere şi de 
drept din Bucureşti. 

In anul 1900-1907, este 
ales preşedinte al „ Uniunei 
Studenţilor" şi apără cu dem
nitate şi multă energie, in
tereseie studentimei. 

In anul 1907, dând exce
lente ex&mene, pentru care 
a fost felicitat de comisiunea 

examinatoare, obtine titlul 
de licenţiat în drept. 

Astăzi profesează av�ca
tura la Bârlad, fiind un tâ
nă1· avocat, care munceşte, 
ceea.ce a făcut ca multi să-l 
încurajeze !;li astfel să aibă 
o bună clientelâ.

Intrat în luptele politice,
s'a înscris în partidul con
servator-democrat, de sub 
şefia d-lui Take Ionescu şi 
este unul din luptătorii cei 
mai neobosiţi din Tutova. 

Colaborează la diferi le ziare, 
reviste, mai ales la „ roua 
Revistă Română". 
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ALBuMut. CORPuLUt A ,;oc,,-t,tok btN twMfo1A 

D. ALEXANDRU CIOLAC

S'a născut în anul 1880 luna Octombrie în oraşul 
Iaşi. 

S!udiile secundare �i le-a făcut în liceul National 
din Ia;;i. 

· Studiile universitare iot la Iaşi, unde a obţinut ti
tlul ele lioentiat în drept în anul l 907. 

La 22 Iulie _1907, se înscrie îo baroul avocaţilor 
'din Teeuci şi apoi la Ianuarie 1908, se transferă la 
Galaţi. 

La 1 Martie 1903 a fost numit Secretar al Şcoalei 
de Belle A:-te din Inşi şi din r;are post s'a retras la 1 
Septembre 1006 

Ca culoare politică: conservator-democrat. 
Ca decoratii: :'<::edalia jubiliară Carol I. 

Astăzi practică avocatura la Galati,. fiind bine apreciat în cercurile juridice 
şi având o frumoasă clientelă. 

l'\,/"���/'v�AJ"v�"v�·...,..,_,,.... �,,... ,.,, ,... " " .... - , � ..r--��

� • ....,,....,_,,,.,..,_,.,..,_,,,...,.......-'-. �............... _,,. � .,.-...,,...._.-.....,,-.._,,,...._,,...,.,.,,,....��.....,..__,'-"".,..._,.V.._,.....,..._, ...,,-,.,,,-...,�V'V"V 

D. NICOLAE FAUR

Născut în corn. Măicăneş(i, judeţul R.-Sărnt, la "fţ) 
Aprilie 1870. 

Parte din studiile secundare le face la liceul „U
nirea'' din FocşRni. 

A ocupat următoarele posturi : 
Grefier ajutor ci. I la Curtea de Apel din Galaţi, 

diferite funcţiuni la administra!,ia financiară Brăila, n
poi. la prefectura R.-Sărat şi la tribunalul R.-Sc'irnt. 

1n anul 1900, se înscrie în baroul avoca{ilor din 
Covurlui. 

Nu face politică. 
Actualmente este Apărător pe lângă Instfi,nţele Ju

decătoreşti din Ga.lati, f-'Î are o frumoasă clientelă, gra
ţie muncei ce depune, în apărarea intereselor clienţilor săi. 

���_& 
g-�����
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ALBUMUL tORPULUt A VOCA'flLOR DTN t{OMÂN!A 

D. JOAN l\ICOLEANU

D-l Ioan Nicoleanu, s'a născut la 24 Iulie 1850, în oraşul Botoşani.
Atât cursurile şcoalei primare, cât şi studiile secundare şi le-a făcut la

Botoşani. 
Luându-şi bacalaureatul în ţară, pleacă la Bruxelles în Belgia, pentru stu-

dii Universitare· 
Urmând toate cursurile facultăţei juridice din Bruxelles, în anul 1880, 

ob�ine cu un strălucit succes, titlul de doctor în drept. 
Reîntorcându-se în ţară. se încrie în 1880, în baroul Avocatilor din Bo

toşanni, unde profesează şi astăzi avocatura, făcând parte din avocaţii de frunte 
din localitate. 

A fost Decanul Baroului, timp de 12 ani. 
A ocupat· şi postul de Avocat al Statului, în anul 1892. 
Apoi ales ca consilier comunal şi consilier judeţean Botoşani. 
Domnul Ioan Nicoleanu, a scris mult pe terenul juridic, diferite articole, 

publicate în ziarul „Dreptul" şi "Curierul Judiciar". 
Pentru meritele sale, a fost decorat, fiind ofiţer al coroanei României. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

o. 1. E. VASILIU

N1;'i.scutîn comuna.Murgeni, ' 
judeţul Tutova, în anul 1874. 

Studiile secundare şi le-a 
făcut la liceul din Bârlad. 

După luarea bacalaurea
tului 8e duce la Iaşi şi se 
înscrie pentru a urma cursu
rile Facultătei juridice. 

In an:.:l 189G obtine titlul 
de licenţiat în drept al Uni
versităţei din Iaşi. 

Tot în anul 18�0 se înscrie 

în Baroul avocatilor din Ga
laţi. 

Actualmente profesează a
vocatura la Galaţi, fiind unul 
din avocaţi cei buni din Galaţi. 

A fost membru în consi
liul de disciplină. 

A scris : "Proba cu mar
tori." 

Ca decoraţii: Coroana Ro
mâniei în gradul de Cavaler. 

,..,_� ............ rv"",.,,.._,,. .,..�r...��� ���"'-"'� 
,...,,..._���������""-,/,�� � ��'-"'-""'-"' ............... 

o. ION ANASTASIU

Născut în anul I 879, la 14 Februarie, în oraşul 
Galati. 

·După ab,olvirea scoalei primare, urmează cursurile
secundare la. liceul „ V. Alexandri" din Galaţi. 

Studiile universitare şi le face la Bucure;ti, und obţine 
titlul de licenţiat în drept, în anul 1904, tratând despre 
,,Donaţiunile între soţi". 

In .Martie 1905, se înscrie în Baroul avocaţilor din 
Covurlui, unde profesează şi actualmente avocatura a
vând o frumoasă clientelă. 

Face şi politică militantă, fiind membru în partidul 
conserv a tor-demo era t. 

'? I I 
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Ă.LllUMUL CORPULUI A VoCAŢILOR DIN ROMÂNIA. 

D. ŞTEFAN GANE

Născut în Decembrie 1853, in oraşul Botoşani. 
După facerea cursului primar în ţară, pleacă în Germania, pentru a'şi 

face studiile secundare. 
Luându-şi bacalaureatul în Germania, se duce la Gand în Belgia pentru a 

urma cursurile Facultătei j uTidice. 
Fiind unul din studenţi sârguitori, obţine cu un strălucit succes, diploma 

de Doctor în drept. Reintorcându-se în tară, intră în magistratură) fiind numit Su
pleant, Procuror şi Judecător de instrucţie la Tribunalul Iaşi. 

Retrăgându-se din magistratură, în anul 1881, se incrie în Baroul Avo
caţilor din Botoşani. Partizan al ideilor conservatoare, se înregimenează în partidul 
co•1servator, şi la 1899, reuşeşte a fi ales ca Deputat de Iaşi. 

A ocupat postul de avocat al Statului în două rânduri. 
A fost şi Preşedinde ai Consiliului Jndeţean de Boto�ani. 
Actualmente profesează avocatura la Boto�ani, ocupând şi înaltul post de 

Decan al Baroului Avocaţilor. 
In alegerile generale din Februarie 1911 , d-nul Ştefan Ganc, fiind Can• 

didat conservator) reuşeşte a fi ·ales Deputat al Coleg. I de Cameră, din Botoşani 
cu 128 voturi. La Botoşani, a fost o luptă mare în alegeri între candidatii conser -
vatori şi între candidaţii opoziţiei unite. 

Domnul Ştefan Gane: cu toată lupta, reuşeşte a învinge candidatul opo
ziţiei şi pătrunde în Parlamentul ţărei. 

Ca fost Parlamentar, d-nul Ştefan Gane, va şti să şi facă datoria pe de
plin, servind cu ace<=i,sta interesele generale ale ţărei şi putând la noui alegeri, 
candida chiar în opoziţie, fiind sigur de reuşită. 
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ALBU)lUL CORPULUI AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 

D. IOAN N. ROMA1

Născut în anul 1866, Iulie 20, in comuna Comândăreşti, judeţul Botoşani. 
Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi. 
Pleacă apoi la Bruxelles fn Belgia, unde în ;inul 1897 1 obţine Diploma de doctor 

La 29 Ianuarie 1899 se înscrie în Barou. 
Intră apoi în magistratură, unde nu stă mult, ci se retrage, pentru a profesa avocatura 

la Constanţa. 
A fost Primar al oraşului J'ledgidia. A fost membru şi Vice-preşedinte al Consiliului 

General al judeţului Constanţa. Fost Preşedinte al Comisiei interimâre a oraşului Constanţa. 
Fost primul Decan al Corpului de A vocRU din jude(ul Constanta. 

Intrat în luptele politice, s'a înscris in partidul na(ional-liberal, fiind actualmente vice
preşedintele clubului liberal din localitate. 

A fost prim-redactor al ziarelor „Liheralul·' din faşi şi „Adevărul" din Bucureşti. 
Fondator şi director al" ziarelor „Drapelul" din faşi, care acum apare la Constanţ şi al ziarelor 
„Drepturile Dobrogei" şi „Farul" din Constanţa. Fost �olaborator al „Tribunei" din Sibiu şi al 
revistelor „Familia" din Oradea Mare, ,,Convorbiri Literare", .,Literatură şi Ştiinţă", .,Viaţa", etc. 
A publicat un volum de versuri în 1895; asemenea un volum „Dobroge!l .�i drepturile p()]ilice 
ale locuilorilo1· ei". Un alt volum „Studiu asupra proprietăţii rurale din Dobrogen, urmat de 
Codul proprietăţii fondare Otoman din 1858 şi din legile româneşti privitoare la proprietatea 
imobiliară rurală din Dobrogea", etc. 

Domnul Ion N. Roman, face parte din epoca aceea, care a făcut să se resimtă la 
noi în ţară, entusiasmul acela sincer pentru literatura romfrnă. 

O.sa s'a afirmat ca om de litere în o epocă plină de personalilăţi distinse.
In iarna anului 1905, se institue un Comitet sub preşidenţia sa, care a ajutat pe

\·eter anii stabiliiţi in Dobrogea, cu porumb de hrană şi nutreţ pentru vite. 
Domnul Roman este unul din aceia, care a luptat din răsputeri, pentru a se acorda 

drepturi politice Dobrogenilor şi a reuşit. 
Se bucură de foarte multă popularitate în întreaga Dobroge, fiind cea mai simpatică 

figură, şi către care îşi îndreaptă Dobrogenii privirile, ori de câte ori au vre-un păs, ştiind că 
�ăseşte în qo11111ul Roman, pe sprijinitorul lor, 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂKi,\ 
---------

O. NICOLAE SIMIONESCU

S'a născut în anul 1863, luna Octombrie 1„ în Bucure�ti. 
Studiile secunddre, �i le-a făcut în Bucure�ti, în liceul sf. Sava. 
După luarea bacalaurezitului în tară, pleacă la Paris, pentru 

a'�i face studiile universitare. 
In anul 1891, obtine cu mare succes, titlul de 1icen(iat în drept. 
Intorcându-se în ţară, intră în n1agistratură, ocupând dife-

rite posturi. A�a a [ ost : 

� �-�-.::-----. � 

� 
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V' 
Supleant la Galati. Substitut de Procuror la Constanţa. Ju

decător de instrucţie �i membru de �edinţă la Tribunalul Constanţa. 
Retras din n1agistratură, a intrat în luptele politice. 

.. A fost �i ajutor de Pri1nar al ora�ului Constanţa .
La Ianuarie 1903, s' a înscris în Baroul avocaţilor din Constanţa. 
Ca decoratii: Ofiter al Coroanei României si Medalia Ju-

,, ,, ,, 

biliară Carol I. 
Actuahnente profesează avocatura la Constanţa, ocupând �1 

înaltul post de Decan al Baroului de Constanţa. 

l\ "\ 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢÎLOR DÎN ROMÂNIA 

O. IOAN ANGELESCU

Originar db Tecuci. 
Licenţiat în drept. 
După obţinerea.titlurilor universitare, se înscrie în Baroul avocaţilor din Tecuci. 
Intrat în viaţa politică, s' a înscris în partidul conservator. 
Dela 1908, data formărei partidului conservator-democrat, urmează pe D-l 

Ionescu şeful acestui partid. 

Domnul Ioan Angelescu, este un membru marcant al partiduiui conserva
tor-democrat din Tecuci şi bine văzut la centru. 

Actualmente practică avocatura la Tecuoi, ocupând· şi înaltul p·ost de Decan 
al Baroului de avocati din Tecuci. 

Graţie mun�ei ce a depus d. I. Angelescu, pentru organizarea partidului 
conservator-democrat din localitate. ajunge a�tăzi ca acest partid să se prezinte foar te 
bine şi să susţie lupta în alegerile generale din Februarie anul curent. 

D. Angelescu şi ca avocat şi ca om politic, este cinstea personificată, bu
curându-se de mare reputaţiune în întreg judeţul Tecuciu. 
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_________ A_L_B_UM_ U_L_c_o_R_l'llLUI AVOC \T(LOI{ __ D_lN_R_O_M_Â_Nl_A _______ _ 

D. SAVA GHERGHICEANU

Născut în anul 1857, luna Octombrie 9, în oraşul R_.-Sărat. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
Absolvent al facultăţei de drept din Bucureşti, în anul 1883. 
ln anul 1884, s' a înscris -în baroul din R_.-Sărat. • 
A fost ajutor de primar al oraşului R--Sărat. Membru în comitetul perma

nent, primar al oraşului R.-Sărat ,n două rânduri şi deputat în două legislaturi. 

Intrat în viaţa politică, s'a în�cris în partidul national-liberal. 
A scris : Diferite articole juridice şi politice, publicate în ziare. 
Ca decoratii: Coroana României în gradul de Ofiter. Steaua României în 

adul de Cavaler. 
Actualmente profesează avocatura la R.-Sărat, fiind unul din avocatii de 

frunte din localitate. 
D. Sava Gherghiceanu, fie ca Deputat, fie ca Primar, a lăsat frumoase a-

mintiri, căutând a'şi îndeplini în conştiinţă mandatul ce i se încredinţase, dâ.nd dovezi 
că şi-a înteles menirea sa, pentru oraşul şi judeţul R -Sărat. 
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ALBU�IUL CORPULU[ AVOCATIT.OK DIN KOMÂNIA 

O. CONST. Z. BUZDUGAN

NăsLut în luna Iulie anul 1870, în comuna Coasta Lupei, judeţul Tecuci. 
Studiile secundare şi le-a făcut la gimnaziul Cantemir din Bucureşti, conti

nuate la liceul Sf. .Sava tot din Bucureşti şi terminate la liceul din Botoşani. 
După luarea bacalaureatului, vine la Bucureş�i spre a-şi face studiile uni

versitare. 
Jn. anul 1901 îşi ia Licenţa în drept. 
Un an după aceasta, adică în r902 se înscrie în . Barou, pentru a profesa 

avocatura. 
A fost ca avocat al comunei Galaţi, sub ambele guverne liberale precedente. 
Fost redactor la ziarele: ,, Lumea Nouă", ,,Adevărul", ,, Vocea Botoşanilor", 

,,Munca". ,,Tribuna Liberală" şi ccV0tul·1J□iversab,.� 
La toate aceste ziare 

a luat parte activă, scri
ind foarte mult. Nimic 
n'a scăpat ochiului d-lui 
C. Buzdugan, talentatul
ziarist, care a contribuit
mult de a ridica moralul
presei române.

Astăzi, d-1 Const. Buz
dugan, conduce ziarul 
„ Tribuna Liberală" şi 
este directorul revistei 
gălăţene „ Dunărea de 
Jos". 

Fiind înscris în par ti -
dul naţional-liberal, mun
ceşte foarte mult, pen
tru răspândirea principii
lor liberale; - şi are pu
tinţa de � face aceasta, 
lienabilitătei pă.mânturilor rura,Je şi asupra spor1re1 
lor de ocoale faţă cu noua lege a timbrului. 

având la îndemână în 
special,· coloanele ziarului 
«Tribuna Liberală». 

Actualmente d. Const. 
Z. Buidugan, profesează
avocatura la Galaţi, o
c_u pându-:;e şi cu ziaris
tica. 

Dar d-nul C. Buzdu
gan, cu toate ocupaţiile 
sale, a găsit timpul să-şi 
tipărească o parte din 
scrierile sale. 

Aşa, ca scrieri iuri
dice: 1) «Puterea_ pater�ă
asupra persoanei copn
lorn. 2) Diferite articole 
juridice, publicate în <<Cu

rierul Judiciar». 3) Stu
dii juridice asupra ina-

competintei judecătorii-

Ca scrieri literare : I) «Singurătate», poezi Bucureşti I 907. 2) DîferitP 
articole literare prin reviste şi 3) Diferite articole politice. 

Actualmente mai este colaborator şi la «Revi5ta Democraţiei Române», 
unde publică frumoase articole. 

Sub tipar, ate un nou volum de versuri şi un alt volum de proză_.

Domnul Const. Z. Buzdugan, se achită cât se poate de constiincios de în
datoririle sale ca avocat, faţă de nnmcroasa sa clientelă şi scrii! cât se poate de co
rect, ceeace îl face foarte simpatic în Galaţi şi în întreg judeţul Covurlui. 

De sigur, că toţi acei ce au citit· scrierile şi articolele d-sale, din multele 
z;are la care a colaborat şi la care colaborează şi astăzi, au văzut în d-l C. Buzdu
gan, pe scriitorul talentat, pe ziaristul adânc cunoscător al faptelor expuse si sus
ţinute cu sinceritatea ce-l caracteriză şi în sfârşit pe omul iubitor dt adevăr şi dreptate. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA 

D. ATANASE STOENESCU

Năs�ut în anul r 8 5 2 în oraşul Călăraşi. 
Studiile secundare şi le-a făcut în liceul Matei Basarab din Bucureşti. 
Luâhduşi bacalaureatul, se înscrie Ia Facultatea juridică, spre a-şi face stu-

diile superioare. 
In anul 1876, obţine diploma de licenţiat în drept. 
Tot 1 în acelş an, s'a şi înscris în Baroul avocaţilor din Călăraşi, profesând 

avocatura pâqă la 1910. 

Intrat în viaţa politică, s' a îns�ris în partidul naţional-liberal. 
A f<_:>st Deputat de Ialomiţa. Prefect· al judeţului Ialomiţa. Primar al oraşului 

Călăraşi. Men;ibru în Consiliul judeţean. 
Actualmente rentier. Este Directorul Băncei ,, Ialomiţa". 

Este proprietar rural, având moşie în comuna Maltezi, din judeţul Ialomiţa. 
Proprietar Urban în oraşul Călăraşi. 
Decoraţii: Comandor al Stelei şi Comandor al Coroanei, Meritul Civil ci. I 

Bulgar, Comandor al Medgidiei. 
O. Atanasie Stoenescu, în tot timpul cât a. funcţionat, fie ca Primar, fie, în

special, ca Prefect, a adus reale servicii oraşului Călăraşi, şi întregului judeţ Ialomiţa. 
A înfrumuseţat oraşul, făcând din micul orăşel Călăraşi, un ora� cu adevă

rat modern şi plin de viaţă. 
A înzestrat întreg judeţul cu şosele şi alte îmbunătăţiri de mare. folos, astfel 

că trecerea D-sale pe la prefectura de Ialomiţa, a lăsat frumoase urme, demne 9e urmat 
de succesorii săi. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN RO�li\NIA 

O. C. N. CONSTANTINESCU

Născut in Octombrie 1865 în 
oraşul Căiăraşi, 

Studiile liceale şi le.a făcut în 
Bucureşti şi Galaţi, unde şi-a 
luat bacalaureatul. 

Se înscrie apoi la Facultatea 
juridică din Bucureşti, şi in a
nul 1906. obţine diploma de li
cenţiat in drept. 

A ocupat postul de A.(utor de 
Grefier clasa I ta Curtea de Apel 
din Galaţi. 

In anul 1 907, se înscrie în Ba
roul Avocaţilor din Covurlui, unde 
profesează şi astăzi avocatura 

'j). ION MIHAILES(U 

S'a născut în anul 1864, luna 
August in oraşul Vaslui. 

După facerea studiilor prelimi
nare în Vaslui, pleacă la Iaşi, 
pentru a'şi urma cursurile secun
dare. 

Luându-şi bacalaureatul, după 
ce a absolvit cursurile liceului 
Naţional din Iaşi, se înscrie la 
Facultatea juridică, pentru a'şi 
face studiile universjtare. 

Ca student a fost foarte sârgu
itor şi dându-şi în mod cât se 
poate de regulat toate examenele, � 
obţine cu mult succes titlul de 

fiind şi avocat al societăţei coo· 
perative Galaţi. 

A scris: ,,Despre intcrogator" 

articol publicat in gazeta judi
ciară din Galaţi. Diferite articole 
politice relativ la chestia legci 
proprietăţei imobiliare din Do
brogea. 

Decoraţii: flledalia ,Jubiliară 
Carol I. 

Ca culoare politică : Conser
vator, sub şefia domnului Petre 
Carp. 

licenţiat în drept, al Univer�ită
ţei din Iaşi. 

Se înscrie apei în Baroul din 
Vaslui, unde profesează şi astăzi 
avocaiura, fiind unul din tinerii 
avocaţi care munceşte mult, ceea 
ce i-a adus o frumoasă clientelă. 

Partizan al principiilor liberale, 
se înscrie ca membru, în rându
rile partidului naţional-liberal. 

Ca decoraţii : �Iedalia jubiliară 
Carol I. 
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ALBU�lUL CORPULUI AVOCA".f'iLOR DIN lWMÂNIA 

J 

D- MATHEIU C. COSTACHE
.., 

Născut în anul 1862, la I 3 August, în oraşul, Bârlad . 
Studiile secundare şi le-_a făcut la Bârlad, in' -liceul Rpşca 

Codreanu. 
Cele universitare la Bucureşti, unde a obţinut; diploina de

licentiat în drept. · · 
in anul 1901 s'a înscris în Baroul av0caţilor de Roman. 
A ocupat diferite posturi în magistratur.ă : 
Substitut de procuror şi procuror la tribi,rnalul Botoşani. 
Judecător sindic. 
Membru de sedintă la tribunalul Roman si Făltic.eni. 
Judecător de' Pac� în Roman şi Fălticeni: 

· 

Actualmente profesează avocatura la Roman. > 
Este ales ca deputat al col. III <le Roman, î11 alegerile ge

nerale din Februarie 191 I, cu 449 voturi, ca mţmbru al· parti• 
dului conservator de sub şefia domnului Petre Carp. 

��--�-------------------- - - � - ~ -- - - - . .... ___ ,._,,,. -,J.._/' ... ,,,,._,,._' �•-..r�,J-�� ..... J"'./'J �...,._ � �""V""V"'�'✓...,....,,,v-v-,..rv..,_. -.,,.,r�v•._,....,-..,....,,....,,.,,....,-...,,v-v ....... v·✓wv,rv"" .,, ,...,, ,-v-,...r,..,,,;�-,,"V"v ,.,,,...,,"'V"'v"V. ,.......,,-v-..,,-.,.,,....,-._,,...,,.,,v..,,-..,vw ... ,..,,,,._... .....,,,....,,, 

D. E/l\IL REY

Născut în anul 1869, hlna Octombrie, în comuna 
SI0bozia-Luncari, · judetul Bacău. 

Dela -1892---1893, n. fost redactor, la ziarul „Ade
-vărul", în timpul lui-Al.·.V. Beldiman. 

La 1895. şi 1896, tr,ece la „Rom/inul".
In 1898 - 1809 ocupă postul de Poliţai al ora�ului 

Bacău. 
Dela -1901-i903 �ste profesor Ia gimnaziul din 

Alexandria ('I'eleorman) 
La Iunie 1903, obţine titlul de licenţiat în drept al 

universjtătei din _Bucureişti. 
Se inscrie · apoi_ )q. baroul de Bacău, profesând a

vocatura neîntrerupt până astăzi, fiind un bun avocat, 
bine cunoscut la Bacău. 
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ALJ3UM0L CORt'lJLUI AVOCA'flLOR DIN RO�IÂNIA 

D. FO/Y\FILIU IOANIŢESCU

Născut în anul 1878, luna Noembrie, în comuna 
St.âlpu, judetul Buzău. 

Studiile secundare şi 1e-a făcut în liceul „Hajdeu" 
din Buzău. Pleacă apoi la Liege în Belgia, pentru a'şi 
face studiile universitare. 

In anul 1902, obţine titlul de doc! or in drept. 
In Iunie 1904, se îoscri'e în baroul de Buzău. 
A fost gazetar timp de 5 ani. 
Ca culoare politică: National-liberal. 
A scris: Despre contractele nenumito în dreptul 

Roman şi român: lucrare cu care a obţinut libera practică.
Actualmente este Deputat al coleg. Il f ·ău, ales 

în opoziţie, dupiî. o mare luptă. 
Practică avocatura la Buzău, fiind unul din avo

catii cei buni clin localitate. 

��.....,...,,,..��......,....,,.._,,..,_- �,.....�,....,.,,,..,,....,,,...,,...._ 
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o. GHEORGHE H. ECHISCIOLU

Născut în anul 1881 Octombrie 25. 
, Studiile secundare şi le-a făcut la liceul Sf. Sava. 
După luarea bacalau!'eatului, s'a înscris la facul

tatea juridică din Bucureşti, obţinând în anul 1905, 
titlul de licenţiat în drept. 

- ·.Inscris în: barou la 5 AJ rilie 1905.
A fost copist la poliţia Călăraşi, sub-comisar CI.

II la poliţia· Capitalei. 
Registrator la poliţia Călăra�i. 
Actualmente .practică avocatura în Călăraşi, fiind 

Secretarul baroului de Ialomiţa. 
Es'te locotenent în rezervă Reg. 35 Cerna-Vadă 

• , .Ca culoare politieă: conservatol'-democrat.
Ca decoraţii: Medalia Jubiliară Carol 1.
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ĂLBUMUL CORPULUI AVOCA'f!LOR DIN ROMÂNIA 

O. HUGO FRIEDMAN

Născut la 13 Maiu 1883, în oraşul Alexandria, 
j udetul Teleorman. 

Studiile secundare şi le-'.t făcut în liceul din Craiova. 
Studiile Universitare la Bucureşti. unde a obtinut 

titlul de licenţiat în drept în anul 1904 şi· tot în acela� 
an îşi ia licenţa în litere. 

Imediat după luarea licenţei în drept, s'a înscris în 
Baroul de Prahova, practicând avocatura Ia Ploeşti. 
neintrerupt dela data înscrierei şi până astăzi. 

Ca culoare politică : conservator-democrat. 
A scris: "Dreptul penal m_ilitar şi procedura lui", 

în colaboraţie cu locotenent N. I. Popescu, Ploeşt! 1906. 

�'"V"V�,� �r . .  �,,..../'V"\������ 
� ..,......,,-..... .._.. _,,...,_,....,,. � - �--���� ....... --

O. NICOLAE TOMESCU

Născut în anul r877, luna 
Aprilie 8, în oraşul Ploeşti. 

Studiile secundare le-a făct;1t 
la liceul Petru şi Pavel din 
Ploeşti. 

Se înscrie apoi la Faculta
tea juridică din Bucureşti, ob
ţinând în anul 1903, titlul de 
licenţiat în drept. 

A f-ost funcţionar la Tribu
nalul Ilfov, secţia de notariat. 

Inspector comunal şi ma
gistrat. 

Ca culoare politică : naţio
nal liberal. 

A scris : Despre contractul 
de locaţiune în dreptul ro
man şi civil român. 

Ca decoraţii : Medalia J u
biliară Carol I. 

In anul 190 5 s'a înscris în 
Baroul de Prahova, profesând 
avocatura şi actualmente, la 
Ploeşti, str. Bucureşti 5 3, fi. 
ind un bun avocat, cu o fru
moasă clientelă. 

\ 
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Att!ui.iUL CORi>uLur AVOC.;ŢJLOR brN RoMÂNIÂ 

D. ERNEST CANANO

Domnul Ernest Canano, eminentul avocat dela Dorohoi, f:'a născut 
în ".'comuna Corni, judeţul Botoşani. . . -

Terminând studiile secundare, în institutele Unite din Iai;i şi, luându-şi 
bacalaure�tul, vine la Bucureşti, pentru a'şi face studiile universitare. 

Inscris la facultfltea juridică şi fi:nd · un bun student, îşî trece examenele 
cu mult succes, obţinând în anul 1897, titlul de Licenţiat în drept. 

In anul 1898, se înscrie în.Baroul Avocatitor din Dorohoi, unde profesează 
şi actualmente avocatura, neîntrerupt dela data înscrierei în barou. -

Intrat în luptela politice, s'a înscris în partidul conservator. 
Io legistatura din 1899, a fost ales Deputat al Colegiului II de Ia�i. 

/\ctualmenle este şi Decanul Baroului Avocc1ţilor <lin Dorohoi. 
In lupta ce s'a dat, în alegerile generale clin Februurie 1911, el-nul Ernest 

Cana.no, reuşeşte a fi ales ca Deputat al Coleg. II <le Dorohoi ca candidac co11-
seP1ator. 

Aşa dar, d-nul Enerst Cana.no, face parte din majoritatea conser
vatoarn, având idei bine definite, pe sprijinul cărnia poate co.nta guvernul conser
vator prezidat de Domnul Petre Carp. 

Ca fost parlamentar, intrat deci a doua oară în Sfatul ţărei, d-nul Ernest 
Canano. va da pe de o parte tot sprijinul real partidului conservator, din care face 
parte pentru realiz&rea reformelor anunţate pe �e alta, va lua parte activă la di�cutia 
diferitelor proecte de lege ce se vor !Jrezenta Camerei, ca acela care are expe
rientă şi a discutiilor şi talentul de a se exprima cât m::ii frumos şi concis. 

\ 
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ALBUMUL CORPULUI A V0CA'fILOR bJN ROMÂKIA 

D. GOGU NEGULESCU

Născut în anul 1865, luna Decembrie 16, în Bucureşti. 
Studiile secundare şi le-a făcut în Bucure�ti, la liceul sf. Sava. 
Se înscrie Ia Facultatea juridică din Bucureşti, obtinând în anul 1889, titlul 

de licenţiat în drept. 
Intră. apoi în magistratură, Procuror �i Jude de Instructie la Vlaşca şi C.-Lung. 
A fost Prefect al judetului Prahova 1903. 
Şi în două legislaturi ca Deputat. 
Retras din magistratură, s'a înscris în Baroul de Prahova, în anul 1895, 

unele profesează şi astăzi avocatura. 
A scris : O serie de monografii juridice. Iar ca subiect de tezJ3.: I/: Despre 

situaţia juridică a copiilor naturali)). 

Actualmente e"te Deputat al Coleg. I de Prahova, reuşit ca Independent 
în alegerile generale din Februarie 1911 cu 345 voturi. 

Ca decoraţii: Bene Merenti el. I. Răsplata mancei. Bărbăfe şi credinţă. 
Coroana şi Steaua României, în gradul de Cavaler. 

In Iunie 1904, a ocupat postul de Inspector General Aâministcativ; însăr
cinat cu conducerea secretariatului general al Minislerului de Interne. 

D-nul Gogu Negulescu este o personalitate distinsă a judetului Prahova.
La 1902, a fost numit Prefect de Prahova, lăsând cele mai frumoase amin

tiri. In special D-sa a proectat actuala şosea dela Buştenari, de o însemnătate deo-
sebită, pentru regiunea. petroliferă. .., 

Astăzi practică avocatura la Ploeşti, fiind unul din avocaţii de frunte ai 
Baroului de Prahova. 
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AtBU�IUL CORPULUI AV0CA'pLOI{ DIN ROMÂNIA ----------

D. EUGENIU WINCLER

Născut în anul 1859, Mai 11, în Iaşi. 
După facerea studiilor secundare în Institutul Academic din Iaşi, se în

scrie la facultatea juridică din Bucure�ti. 
ln anul 1888, obţine titlul de licenţiat în drept. 
ln anul 1890 Iunie, s'a înscris în baroul din Brăila. Per mutat la Bucureşti 

în Septemb,re 1890 şi apoi la Buzău în anul 1902. 
A fost functionar la Ministerul de Culte şi Finanţe. 
Apoi magistrat, ca supleant la Brăila 1889. Supleant la T.-Severin, Ca

racal şi Focşani. 
La Iunie 1892 inaintat judecător la Trib. Constanţa. La Iunie 1895 jude 

Sindic la Călăraşi. La Decembrie 1895 permutat la Buzău. 

La 1807 jude de pace ocol ll Bucure�ti. La Aprilie 1898 permutat jude. 
ocol. Pârscov <lin Buzău. 

La Ianuarie 1900 permutat procuror Buzău. La Noembrie 1900 trecut 
jude sindic tribunalul Buzău. La Octombrie 1901 trecut jude de �edinţă la tribu
nalul de Buzău. La Iulie 1902 demisionat. La Ianuarie 1905 numit jude de In
structie la tribunalul Buzău, până la Aprilie 1905, când s'a permutat la R.-Sărat, 
de unde din nou a demisionat. 

Actualmente profesează avocatura la Buzău, unde graţie cunoştinţelor 
sale juridice şi a stăruinţei ce depune în studierea proceselor, se fac� repede cu 
noscut �i clasat între avocaţii cei buni din localitate, a.vând o frumoasă clientelă. 

A scris: Diferite articole juridice, publicate prin ziarele judiciare. 
A propus diferite modificări la diferite legi uzuale, ca : Legea de orga

nizare judecătorească �i altele. D-sa posedă însemnate lucrări în această privint�, 
D. Eugeniu Vincier, graţie muncei sale, posedând şi fond juridic şi a

vând şi talentul vorbirii clar şi concis, va repurta frumoase victorii în pledoariile sale. 
E mult stimat şi bine apreciat în lumea juridică din Buzău, toţi prevă

zându-i un frumos viitor. 
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D. ATANASIE I. CĂTUJ\EANU

S'a năs<!ut la 29 Decembrie 1853 în comuna Cătunu, judeţul Dârnboviţa. 
Studiile secundare �i le-a făcut la liceul Matei Basi:1rab din Bucureşt.i. 
Luându-şi bacalaureatul, urmează cursurile facultăţei juridice. 
In anul 1876 luna Ianuarie, obtine titlul de licenţiat în drept, al Univcr

sităţei din Bucureşti. 
In anul 1879 s'a înscris în baroul avocaţilor din Buzău. 
A ocupat posturi şi în magistratură. Aşa: A fost procuror rtl Curtei de 

Apel din F0cşani. Prezident al tribunalului Buzău. Primar fll ora�ului Buzău. în 
două râni;:l.uri. Prefect al judeţului Buzău. 

Ales p2ntru prima oară dt putat, în alegerile din 1884 şi ca senatqr pen
tru prima oară la 1901, apui încă de doua ori. 

Actualmente profesează avocatura la Buzău, ocupându-se foarte mult şi 
cu agricultura. 

D-l Ath. I. Cătuneanu, e un membru marcant al partidului naţional-liberal.
A scris: Diferite articole polii ice şi juridice

J 
publicate în diferite ziare.

Ca decora�ii: Comandor al Coroanei României. Comandor al Stelei Româ-
niei, şi Medalia Răsplata Muncei, clasa I pentru �coală. 

�
======
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A T.OUMUL CORPULUi AVOCA'PLOR DIN ROMi\NIA 

D. GHEORGHE DOBIAS

N1-'îscut în anul 1877, luna August, în oraşul 
Fălticeni. Studiile secundare �i le-a făcut în In
sti!ntela Unite din Iaşi. Vine apoi la Bucureşti 
.<;;i so insc:rie la Facultatea de drept şi litere. 

D11p.'\. frnmoase examene depuse, obtine atât 
licenţa r11 drept eât şi licenta în Istorie şi filozofie. 
Ln 4 Iunie 1809 s'a însc1·is în Baroul avocaţilor 
din laşi, unde n. profesat avocatura, pană în anul 
U)OO, cand s'a permutnt lu Constanta. A fost şi
1n magistratură pAnc:t la 1 Aprilie 1907. La 2
Martie 1005 a fost ales Prim ajutor de Primar
la Iaşi. A fost şi Consilier al Guvernului pe
lângi't Creditul Urban din Iaşi.

A scris: ,,Plata prin subrogaţii,". Ca deco
ratii: Coroana României, în gradul de Ofiţer. Me
dalia Jubiliflră Caro I. 

Actualmente profesează avocatura la Con
stanţa; fiind unul din avocaţii de frunte din acest oraş. 

Se mai ocupct şi eu politica militantă, fiind membru activ, al paitidului 
conservator-democrat, do sub şefia d-lui Tache Ionesc-;,�. 

D .G. BENDERLI 

Născut în anul 1865, De
cembrie 16 in oraşul Con
slanta. 

Studiile liceale şi le-a fă
cut 1n Karlsruhe în Germania. 

I,u· studiilo Universitare 
la Paris, unde a obl;inut di
ploma de Licenţiat în_ drept, 
în anul 188G. 

A fost Primar al oraşului 
Constanţa şi Consilier Co
munal. 

La 17 Iunie 1895, s'a în
scris în Baroul Avocaţilor 

,,.... ,.... -,,,.. ------�� 
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din Consta!lţa, unde profe
sează şi as�ăzi avocatura. 

A scris : Diforite articole 
de drept, publicate în revis„ 
tele juridice. 

Ca decoraţii: Coroana Pru
siei (Germania) Cavaler şi 
Coroana României în gra
dul de Cavaler. 

Intrat în politică, s'a în
scris în partidul national-li
beral. 

Actualmente ocupă şi pos
tul de consul al Belgiei. 
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i\Ll3U�lUL C0l<PULUI AVOC,q:ILOI< DIN ROMÂNIA 

'.\J. J. NICOLAIDE 

N. Nicolaide, este născut
în 1859, mort în laşi la 6 De
cembrie 19!0. 

Studiile secundare le-a făcut 
la laşi, la Academia Mihăi
leană, pleacă apoi în străină· 
tate şi la 1879 se întoarce 
în Iaşi cu titlul de doctor în 
drept dela facultatea de drept 
din Geneva (Elveţia). 

Teza a scris'o tratând «De

I'administration legale pen
clant le mariage)), 

lntors în ţară este numit 
procuror, apoi membru de şe
dinţă şi în urmă jude instruc
tor la tribunalul laşi. Nu stătu 

însă mult timp în magistratură 
şi 'îmbrăţişă cariera de avo
cat, la Iaşi profesând-o până în 
ultimul timp şi ilustrându-se prin 
talentul şi calită!ile sale. 

A tost în nenumărate rân
duri ales în consiliul de dis
ciplină al Baroului de laşi. 

Politica nu l'a atras nici o
dată, însă amic personal al 
lui Oh. Panu, l'a urmat până 
în ultimul timp şi a fost prin
tre cei dintâi în gruparea ra
dical2. 

ln parlament a fost ales de 
mai multe ori ca reprezen
tant al colegiului li. 

Distincţiuni : Coroana Ro
mâniei în gradul de Ofiter. 

� ...- .,,,. ��---,,..,. ............ ,,,..,. ______ --..,...,._,,......,,,....,,..,_ __ ,,,....._� ___ ..,.. ------- ,,-.._,,,..,,�..,-,. ,,...,,,...._,.,..,...,,, �..,,,.....-.....,,-...._.___,,�� 
��-..,-,.��..,,,-....,-...�_,�.....,...._-..,,-...,,-�.,,.......,,,,.---� .,,....,.,,., ___ .... _ �� 

O. c. M. DRĂCŞENEANU

Născut în anul 1863 în comuna Suliia, din judeţul Botoşani. 

După facerea cursului primar, se înscrie în liceul Laurian 

din Botoşani. 

Termină studiile secundare la Academia Mibăileană din Iaşi. 

După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea juridică. 

, După strălucitele examene depuse, obţine titlul de licenţiat 

în drept, al Universităţci din Iaşi, în anul r888. 

In Barou e înscris din Martie 1907. profesând avocatura la 

Iaşi, unde se bucură de multe simpatii, fiind foarte cunoscut. 
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ALIJUMUL CORPULUI AVOCA'j.'iLOR DlN ROMÂNIA 

O. EMANUEL SLĂ TINEANU

Născut în anul 1878 luna 
Octombrie, în oraşul Bucu
reşti. 

Studiile secundare şi le-a 
făcut Ia liceul „Sf. Sava" 
din Buc.,ureşti. 

Studiile Universitare tot 
la Bucureşti, urmând cursu
rile 1-racultăţei Juridice. 

In anul 1901, obţine titlul 
de licenţiat în drept .. 

Intră apoi în magistratură, 
ocupând posturile de Jude
cător şi Procuror. 

o. THEODOR GH- PAVEL

Iăscut în anul 1881, luna Noembrie 6, în oraşul 
Galnţi. 

Studiile secundare şi le-a făcut în liceul„ V. Alexandri", 
din Galaţi. 

Studiile universitare la Bucureşti, unde a obţinut 
tillul de licent,int în drept, în anul 1905, luna Octombrie. 

ln nnul 1D06, s'a înscris în Baroul avocatilor din 
Covurlui. 

A fost ofiţer de poliţie în oraşul Galaţi. 
Ca culoare politică: naţional-liberal. 
Ca decornţii : Medalia Jubiliară Carol I. 
Este ofiţer de rezervă Reg. Siret 11. 
Actuaimente prncLică avocatura la Galaţi, fiind un 

bun avocat, avand o frumor.sit clientelă. 

Retrăgându-se din magis
tratură., se duce la Brăila 
şi se înscrie în Baroul Avo
caţilor din acel oraş, în a
n ul 1909, unde profesează 
�i astăzi avocalura. 

D-nul Em. Slătineanu e
un tânăr avocat, foarte :iim
patic şi bine apreciat în lu
mea juridică. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCA'.j,'ILOR DIN ROMÂNIA 

D. IULIU A. EREMIA

Născnt în anul 1879, luna Iunie, în comuna Bordeiu-Verde, jud. Brăila. 
Studiile liceale şi le-a făcut la Bucureşti. 
După luarea bacalaureatului, se înscrie la Facultatea juridică din Bucureşti. 
In anul 1901, în urma frumoaselor examen{) depuse, ob(.ine diploma de 

licenţiat în drept. 

Intră apoi m magistratur,t, fiind numit ca Procuror al Tribunalului Te-
cuciu, unde funcţionenă numai G Juni. 

Trece apoi la 'l'ribunnlul Brăilu, unde sfă 3 ani şi jumătate. 
Jar ca substitut de Procuror la Conslnnţa, timp de 3 uni. 
Actualmcn(e prufeseaz .. \ avocatura lil Bn1ila, oc-upându-se ma: mult C'L1

agricullura, fiind mure proprietar rurul. 
Intrat în luptele poli li ce, se înscTio în r,ui"t idul conservator-democrat, fiind 

unul din rrembrii de seamă ai acestui partid. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCAŢILOK DIN ROMÂNIA 

D. GEORGE C. CERNAT

S'a născut la 20 Ianuarie 1880, în comuna Măică
neşti, jud. R. Sărat. 

După terminarea cursurilor liceului „ Unirea'' din 
Focşani, a venit la BucureEili, spre a'şi face studiile 
Universitare. 

In anul 1903, obţine titlul de Jicenţii.t în drept, al 
Universităţei din Bu.:mreElli, 

A fost Director de Politie la R.-Sărat. 
Apoi Ajuto�· de primar ·al oraşului R.-SăraL 
Ca. culoare politic,'i: NFitional-liberal. 
In anul 1905, s'a înscris în Baroul R.-Sărat, unde 

practică şi asb\zi avocntura, fiind unul din avocutii 
căut;1ţi, având o Lullt\ clientelă. 

A seri�: _.,Despre Dotă" ca teză de licentâ. 

r..rv, .,,��� .......... �� ���� 
���-�w�����~=������w��w� 

O. STERE IONESCU

Născut în Maiu 18-!0 la

Galaţi. .) 
A ocupat posturile de Su

pleant şi Judecător la Tri
bunalul Galaţi EiÎ Brăil�, pâm\ 
la anul 1870. 

In anul 1874 s'a înscris 
în Barou. 

Ca decoraţii : Coroana Ro
mâniei şi Medalia Jubiliară 
Carol I. 

Intrat în luptele politice, 
se înscrie în partidul con-

servator, -fiind membru ac
tiv al acestui partid. 

Actualmente profesează a
vocalura la Sulinn. 

In ultimtile alegC'ri gene
rale de comună, n fost ales 
Primar al Comunei Sulina. 

Domnul Stere Ionescu, va 
munci pentru Sulinn şi vn. 
face d.in acest oraş. un uraş 
modern, - aducânJu-i toate 
îmbumUătirile de cme arc 
nev oe. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



ALBUMUL CORPUi.Ui AVOCATILOR DIN ROMÂNIA 

1). J. BERCEANU 

ăscut în comuna Bordei
Verde, judeţul Brăila. 

Absolvind cu mult succes, 
cursurile liceale, se înscrie 
]a Facultatea juridică din 
Bucureşti. 

După strălucitele examene 
depuse, este decl,1,rat licen
tiat în drept, al Univcrsilă
tei din Bucureşli. 

Imediat dup,'t luarea lic<:11-
tei, so inscrie în Baroul a
vocatilol' din Brăila. 

O. NICOLAE EMANOIL

Născut la 17 Aprilie 1880, în 

oraşul Brăila. 

Studiile secundare, şi le face 

în gimnaziul din Brăila. Apoi ci.

V şi VI la liceul Mihai Viteazu 
din Bucureşti şi clasa VII la l1-

•ceul din Buzău.

Studiile universitare şi le-a fă

cut la Bucureşti, unde ob�ine di
ploma de licenţiat in drept, in 

anul 1904. 
Tot în anul 1904, se şi înscrie 

în Barou, pentru a profesa avo

catura. 

Astăzi practică avocatura 
tot la Brăila. şi gratie mun
cei salo �i a profundelor cu
noştin(:o juridice ce posedă, 
a1·uno·e repede st\ se distingă 

. o 

şi să devie unul din avocaii 
cei bu11i, ai Baroului deBn\ila. 

Uai ocupa şi postul de a
Yocat al Statului pentru ora
şul Brăila. 

Vice preşedinte nl Consi
liului ju<letean Bn1ila. 

A scris : Despre Copii naturali. 

Ca c;uloare politică: Este mem

bru în partidul conservator-de

mocrat. 

Actualmente profesează avo

catura la Gala�i şi are o bună 

clientelă, datorită munr.ei şi stă

ruinţei cc depune, în studierea 

in mod serios, a tuturor proce

selor cc i se prezintă. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCAlJLOK DIN ROMÂNIA 

D. V. N STANCIU

Născut la 1866, luna Decembrie, în comuna Mur-
geni, judeţul Tntova. 

Studiile secundare şi le-a făcut la Iaşi. 
Iar cele universitare la faşi şi Bucure�ti. 

Licenţiat în litere 1894. 
Livenţiat în drept din Bucureşti în anul 1904. 

1n anul 1005, s'a înscris în Barou. 

Actualmente 1)ractică avocatura Ia Călăraşi, fiind 
şi Profesor de Istorie şi limba Latină la Gimnaziul din 

Căhfraşi. 

Este unul din avocati cei buni din localitate. 

�� ����,__,._,�.,...,._,�.r,.rv�����������VV'V'. 

������.--....--..,.....,.__,.._.,,.._.,.._.,....,.._.,....,._.,..,.,..._,.._.,..._,.._..,,.__,....,,.__,..__...._,...__...._,...__,..__,, 

o. ERNEST PAXlt'\ADE

D. Ernest Paximade s'a născut la 14 Mariie 1876.
Studiile secundare odală lerminatr, vine 1.-. Bucureşti.

pentru a'şi face studiile universitare. 
După obţinerea titlului <le licential in drept, e numil di

rector "de prefectură la Argeş. · 
Apoi e ales consilier comunal la Pileşti. 
Intrat în lupt.ele politice, reuşeşte a fi ales ca deputat 

de Argnş. 
Aciualmenle profesează avocatura la Piteşti, fiind şi 

:Membru în Consiliul de disciplină al Baroului de Argr.ş. 
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ALBUMUL CORPULUI AVOCA'f lT.OR DIN ROMÂNIA 

D. MUSAT Gtt. BIVQU\RU
, 

Născut în anul 1876, lunu Septembrie 26, în corn. 
Caragiale jud. Buzău. 

După ce a făcut cursurile li cer le la Buzău, vino
Lt Bucureşti p0nfru ;:., urma cursurile faculrăţei juridice. 

In anul 1004, obţino titlul de licenţiat în drept. 
Tot în a.nul 1904, se şi înscrie în Baroul do Buzău. 
A fost Inspeclor Comunal.
Inlrnt in politică, s'a înscris in partidul conserva

tor-dE:moc,·a;,, <le sub-şefia d-lui Take Ionescu. 
Astăzi practicti ,wocatura tot la Buzău, fiind un 

bun nvot:at şi avf1,11d o frumoasă clientelă.

D. C. N. IANCULESCU

Născut în anul 1875, luna Aprilie, în oraşul Brăila. 
Absolvind cursurile liceale în Brăila, pleacă ia Bu

. cureşti, pentru a'şi face studiile universitare. 
ln anul 1904, este proclamat licenţiat în drept. 
ln anul 1905 se în5crie în Baroul aYocaţilor din 

Ilfov şi aooi se transferă în I 906, în baroul din Braila. 
Intră- în politică, înscriindu-se în rândurile partidului 

na tion al-I ibera I. 
· Actualmente profesează avocatura la Br.1ila, fiind

bine cunoscut în întreg oraşul, ca un avocat stăruitor şi 
posedând un mare stoc de cunoştintc juridi(e, 
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ALritlMUL CORJ:iuwr A vocA ţrf.oR titN ROMĂNtA 

O. GOGU NICULESCU

Născut la rz Februarie 1878 

în Bucureşti. 
După absolvirea liceului Matei 

Basarab din Bucureşti, se înscrie 
la Facultatea de drept din Bu
reşti 

1n anul 1901, obţine Diploma 
de licenţiat în dr('pt. 

A ocupat următoarele posturi: 
Sub şef de birou la Ministerul 

de Interne, direcţia Monitorului 
Oficial 1901-1904. 

Inspector comunal dela 1904-

1905 în jud. Suceava, plasa Cris
teşti. 

Ajutor de judecător la Fălticeni 
1905- 1907. 

Judrcător :1I Ocolului Oprişeni. 
judeţul Suceava 1907- 1910 cân? 
a demision:1t. 

1n anul 1910 Ianuarie, se îns
crie în Baroul Avocaţilor din Su
ceava. 

Ca culoare politica: conser
vator. 

După disolvarea Consiliului Co
munal 19r r, c numit :Membru în
Comisia Interimarii. din Fălticeni. 

Ca decoraţii: Medalia Jubiliară 
Carol I. 

l\ctualmentc profescnză avo
catura la fălticeni, fiind printre 
avocaţii mult căutat în oraş, bucu
rându-se rle multă simpatie în 
cercurile juridice. 

r,.,.,-...r,,.,,.._,,..,..,,..,.. c,..._,,..,__,..,.,__,..,_,....,,..,,_,.,_������--........ ��-...� -� 
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D. I. APĂTEANU

Născut în anul 1884 7n oraşul Dorohoi. 
Studiile scclllidnre �i l"- fa<:e în liceul din Bolo�ani. 

După Rbsolviren cursurilor licenle, vine la, 13ticureşli 
::ii so însc,'ie în Facultatea juridicc'i. 

ln anul 1909, obţine cu mult succes, titlul de li
cenţiat în drept. 

In [unie acelaş an, se înscrie în Baroul avocflţilo1· 
din Boto�ani. 

Este şi sub-locotenent în rezervi'i. 
Ca decoraţii: Mcdnlia Jubiliară Carol I. 
Astăzi practică avocatura la Botoşani. unde e foarte 

cunoscut în toate cercurile, ca un bun avocat, având 
mult talent în expunerea chestiunilor. 

E foarte simpatic, ceeace l'a făcut a avea foarte 
mulţi amici şi o frumoasă clientelă. 
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ALBUMUL CORPULUI A VOCAŢ'ILOR :btN ROMÂNIA 

D. M. OOSTESOU

Născut în anul 1848 Aprilie 
16, în comuna Bezdoat, ju<letul 
Dâmbovita. 

Cursurile şcoalei p: im are le-a 
făcut la şcoala din Ploeşti, ter
min findu-le Ia 25 Iunio 1862. 
Studiile şecundare şi le-a făcut 
la liceul Sf. Sava din Bucureşti. 
unde a fost bursier al Statului 
terminându-le cu succes în a:iul 
1869. 

Luându-şi bacalaureatulul Ia 
23 Decembrie 1869, se înşcriA 
la Facultatea juridică din Bu
cureşti, peLtru i; 'şi face studiile 
universitare. 

La 17 Martie 1875, obţine ti
tlul de· licenţiat în drept. 

A fost pE\dagog, şef pedagog, 
la ir,ternatul Sf. Sava, dela 1866-
1871. Grefier la tribunalul mili
tar din Bucureşti. Copist la 
Contabilitatea generală a Sta
tului. 

Apoi în urma concursului dat 

cu succes, numit Referent sta
tistic la Ministerul de Finanţe, 
funcţionând dela 1872-1875. 

După obţinerea licenţei în 
drept, a fost numit supleant al 
tribunalului Ilfov. Permutat apoi 
la trib. Suceava. Numit apoi 
membru de şedintă la trib. Tu
tova, permutat în aceiaş cali
tate la 1'rib. Putna, numit în 
urmă judecător la Hârşova, Do
brogea. De aci strămutat în a
ceiaşi calitate la Medgidia. Per
mutat la Vâlcea, ca jude de 
instrucţie. 

Retrăgându-se din magistra
tură, se stabileşte ca avocat la 
Ploeşti, fiind numit şi avocat al 
comunei. Ploeşti la 16 SAptem
bre 1895, unde a funcţionat până 
la 1 Mai 1905. 

Ca culoare politică: Naţio
nal-liberal. 

Actualmente profesează avo
catura la Ploeşti, fiind un bun 
avocat şi având o numeroasă 
clientelă. 

l'V"V"'"��....,...�� "'-"-�,,..,_,,..,_,..w .. � �� 
�� � 

I 

D. GEORGE P. ANDREESCU

E născut în anul 1876 în oraşul Huşi. 
Absolvind cursul primar la .Huşi, pleacă la laşi, înscriinduse 

în Institutele Unite. 
După luarea bacalaureatului, se duce la Paris, pentru a'şj 

face studiile universitare. 
ln anul J8q9, obtine cu mult succes, diploma de licentiat 

în drept dela Universitatea din Paris. 
După întoarcerea sa în tară, intră în politică, înscriindu-se 

în partidul conservator. 
ln anul 1902 se înscrie în barou, făcând şi până azi avo

catura, neîntrerupt. la liuşi şi reuşind a-şi face o frumoasă cli
er.telă. numai datorită muncei sale. 
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ALBUMUL CORPULUI AVO CA TILOR DÎN ROMÂNIÂ 

O. OCTAV VELCIU

D. Octav Velciu s'a născut în
6 August 1876 la Iaşi. 

Absolvind liceul Naţional din 
Iaşi şi luftndu-şi bacalaureatul, 
se înscrie la Facultatea juridică. 

In anul 190 r, obţine cu mult 
succes, titlul de licenţiat în drept, 
al Universităţei din Iaşi. 

A ocupat următoarele posturi : 
r) Avocat al comunei Iaşi. 2)
Prim avocat al Epitropiei Sf. Spi
rid,rn din Iaşi.

Ca student s'a ocupat foarte 
:m1lt. Aşa: 

A fost Preşedinte al asociaţi-

unei generale a studenţilor Uni
. versitari din Iasi. Prese dinte al 

' ' 

societăţei «Solidaritatea» din Iaşi. 
Fost delegat al studenţilor Uni

versit<\ri, din Iaşi, la co,{gresul din 
Roma ţinut în anul 1898. 

Actualmente consul general al 
fedcraţiunei studenţilor universi
tilri „Corda Fratres", care s'a 
interneiilt la Torino în 1898 1 

şi 
recunoscută în congresul general 
din Roma, unde d. Octav Velciu 
a fost, după cum am spus, dele
gntul studenţilor din Iaşi. 
Scrieri : «Gestiunea de afaceri», 

stuc.!iu juridic în broşură. 
Astăzi practică avocatura la Iaşi. 

O. MIHAIL CHIRIAC

S'a născut în anul 1872 în Mamorniţa judeţul Botoşani. 
După absolvirea cursurilor liceale la Botoşani, luându-şi ba

calaureatul, pleacă la Bucureşti, pentru a'şi :face studiile univer
sitare. 

In anul 1893, obţine titlul de licen�iat în drept. 
Se înscrie apoi în Baroul avocaţilor din Dorohoi, prof_rsând 

actualmente avocatura la Herţa, unde şi-a făcut o frumoasă clientelă. 
D. Mihail Chiriac, e un avocat care munceşte serios, şi nu

mai graţie stăruinţei ce depune. a reuşit să-şi facă o bună clientelă. 
Bine cunoscut în loc,ilitate, atât pentru că posedă multe cu

noştinţe juridice, rât şi ca un avocat care se ocupă, niunge a fi 
unul din cei mai du taţi, avocaţi din localitate.
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AiBUMUL CORfoLUI AVOCA'.pLOR DIN ROMÂNtA 

·o. TURTUREANU

Originnr din Tecuci. 
După absoldrea liceului, luându.şi bacalaureatul, 

S"' înscrie la facultatea juridică, pentru a'şi face cursurile 
universitare. 

Oând frumoase examene, obţine titlul de Licenţiat 
în drept. J 

După luarea licentei se înscrie în barou. 
Actualmente profesează avocatura la Tecuci, fiind 

bino H,preciat în cercurile juridice. 
D. Tnrtureanu, e un tâniir avocat, dar care mun

ceşte mult, ceea ce a f,'tcut să aibă o bună clientelă. 

�"""""'"��A.A,...._�.,,..__�,..,_,,._,,,..,,..�,,.._,. -� ............ ,...,..,,,...,,.,__r.�"-.....,....,.·".......,,...,..._,,..._�,..,....... ...... �,.,,_,,..,_,,.._ .......... ,..,,,... .......... ,....,..,_,..r,J' 
�-.,,.,,,,,..,,,,����r..,,..,_,,...,_,...,,..,.,.�'-'""·"""'",,...,_,,...,,,..._� ..... �......,,.,.._""- ,,,...,,...,....,..,,,,..._,...,..,..,...,_,..._ ,,,,..., .......... .,.,,.,,...,,.,...,_......__,,.,.;,,,.,_,,.., 

o.CA S SA N

D-nul Cassan, este originar din Tecu..:i.
Absolvind cursurile liceale a·u�mat-apoi, cursurile Fa

cultăţei juridice. 
· Fiind unul din studenţii sârguitori, îşi dă t03tC e.xa

rnenele în mod foarte regulat, obţinând cu mult succe�, 
titlul de licenţiat în drept. 

Se înscrie· apoi în Baroul avocaţilor. 
Astăzi practică avocatura la Tecuci, fiind unul din 

avocaţii căutaţi din localitate. 
Posedă mult foi:>d juridic, avâ"nd o frumoasă clien

telă, pe car.e se sileşte a o satisface la timp. 

• I
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