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GHEORGHE.
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Există deja ri1ail11iHte
geÎlealogii Cd]lSaCl'atecriitbttlHiiIoi'tn Creîmgă"
elaborate prin metoda sintetică (Radu Manoliu, Leca Morariu, Lucian prel\',scll).UltimaapatineSclllptor111ui
V. A. Gheorghităşi este,Jncluslîn,albumul
10al1.Creangâeditat la "Jul1Î!nea"în1.83,.Firesc.'9y.fi·fl.eci
cao alţă·gCl!:iaI9gie
elaborată la un interval aşa de scurt, ne referim la intervenţia de faţă, săoperee
cu.mto,aaalitică (St.onitz). Qricît4e cutezătqarearfi,9 astfelde!iţţiativă,
sorţii ele.izbînd,ă,.deocamdată, sînt miI11mi,
, datorită 1tiatusllh\i,c:e informaţii
(plltreireensăn,Îlltwile fetllate, în 1774 şi 1820;(cît.i. ,aas,ftnţei,cteIQr.e
sturedv'iIri aI1tel.89Hrezent reluare poatefi justifţcată'aIlliciHItot toda
sintetică,Win iÎltellţia(\ l()calizare în tif1lPşi spat,iu atuturorindiviziloy,
îninăsura accesuluila sursele informationale,dar şi a exis.tllţei,infornlaţ;ii19r
căutate. Ca urmare a neglijăriiunor amănunte de stare civila din secolultrecut,
Cl.(marJidata naşt.el'ii.saudyÎ.rstaindivid;p1nilaun ll1f)ll1ent
dat.;epoţ ,co:stata,
apelîndn...se..Ia docUll1Jente
oficiale,.date (j:iferi,te,.
prhnd; ,anul naşterii urn·1i
individicoroporana acestoJ7a.fiind,
:fI'ecvelltexclqs. SiClidese sitpaţm. clll.d.
bunăoară, apelîtldlatridoCUIlJ,enţe diferite,aflăm că .naştCleil unui:jl).4Jvid
s-ar fiprodlls .în ani diferit], aflaţi la intervale apreciahile,nee:xÎstînd,deocamdată"posipilţtata
,infoI'naţie.estecea.nlaI
apropiată deadevăr,
Unul' din cele maiesill1ăriicaI'e
ÎIl,teresantedocumellteconsultate
este/Condica
NI'.'1 'din
fond Mitropolia Moldoveila Arhivele Statului Iaşi (căreia 'UVOlnSrmneJ;peL
qt:)l).sămihtu1.en.oril'l,şilP:rh
în.'.<.:are&ste;.menţioA:;tt\.yîl'şta.ţttţlll'.oTlOCl,litorilor
ciiul-Iumljleşti11'.8?9..Qar,nii d.,e,naştere(lllcLJJaţi.pe1:>az
.HMe,lqr
d.in.<.:etă
coridicănu corespund cu documenteleulteriollre,!şiSH>actel.de.decs:;COllsiderlim deci că e util să menţionăm amănuntele biograficeîn conformita.tecu
dOCumentelecOJlStlltate,"
utinînd'ca investigaţiile.·'ulterÎoal',(Fsă1adl.lcă,··
acolo
uIl,de'este1caznl,preciză'ti1e
,de rigoare. Prezen:tăin'.acumlinia;ipate\nă·ascriitoruluifamilia
·C.iubotaru·familie' ineaoş moldovenească unnÎhd ca
}Jl'iixytr",o>ilHerveIl,ţîe
illterioară}să.przentă:w'tablâ descen.denţi1or.
pe linie ma..
fenlă ureseci,.',failia."
C,rBă'i11jiirg.
III. IO!1Crengă- trăia la 1831,'recensămînttil di11aI1hJ
dlJzÎlidtFI··lacategMia "nevolnici".
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I/2 Ioniţă Ciuholaru - S-Hstins din viaţă conformunei mărturii a fiului
SllU,Luca, în aUll]183l.
IIfl Petre Creangă - este men(:ionaLîn "Amintiri".
IIf3 Vasile Crean.gă- trăia în Pipirig la 183],
IIf3 Ioan (Nieă) CJ'(angă- trăia în Pipirig la 1831.
11/4 David Creanglt- fiul lui Ion Creangă. S-a născut în anul 179fi.
S-a căsătorit cu Anastasia (n. 1799), fiica ori nepoata lui CiubucClopotarul.
în 1829locuiaÎn casa nr. 2,1din Pipirig avînd următorii descenderrţi: Smaranda
(n. 1818),Ioan (n. 1819),Ioana (n. 1821)şi Maria (n, 1821).
III;:)Petre Ciubotaru. S-a născut în anul 1775.A fost căsătorit cu o Acsinia
(n. 1779).În anul 18B:91oeufau
in Hmiiule:şli,în easa"cll·lu;':63;
Imediat vecini,
la casa cu nr. 54, locuia Vasile Ciubotaru (n. 1771),căsătorit eu o Paraschiva
(născută 1777).Vecinătatea permite ipoteza;oă acesta ar putea fi fratele mai
mare al lui Petre. Vasile avea la data respectivă (1829) patru copii: Chiriac
{Il. 1804), Gheorghe(n, 1806),Ecaterina (Il. 1809)şi Zamfira (Il. 1813),Bazat
pe alte surşe, L1W1l predescll susţjne că P(;tre Cibotar a ţrăit în intervalul
1786,-1,0 iiuuiar.ie 18,ţ6.
,.
.'
. ,"
.
"
j
, .'Uj6' ;hllcil;GHJ)taru ,fiul 1oÎll (fUiţf!Cih:JlartLS-'a'11ăswt'În auul 17,'7.8.
Îti.a::titrlt829'lo('uiaÎn fltimulcşti, În:casa cu nr. 47, fiind căsătorit cu o' S'Gffa
(n.1779). "
fi
'., j lii/lyaiiiS 'ch:b:)tai;ţl,:-;-,fiUl,ii .'petrc:ChlbQtaru1'şi•'aLcsÎ!:iei: Ş-a
născuţ in al1,\11
1798 cf. actuhii de deces), în 1809 (cI.,rcce'nsăriiintuluieno}:iaşi dţn1829)şt\1l Îlll8Q3 (cI.' actului"qe naştere .al fiuJtlLs1hl.ZallfiriaY
S':a, forifliJ:J;aria, fiica lui lfthni Cvc;li(mtuş'aJliirlpal:a.: 'il. circa 18l2).
A,fu, .".lqelătorde,pmînt" în'HUInule,ti.S,:a.stiri,,dinviaţ:ă Ia 1$ oCtorribrie
1.870'
,', ; i
",,',-,cÎn._ Humures'f.i.
,"v-.>
<";;
;,f#i_
,":' ',' 'c,
;""'.

Ulj5;,;Şt"t'JlaB1,;Ciuhotatu',
'fiul .lui Petre:Chtl)()1'utu,şial Acsinki. ,Este
tt'ttăI scriitOTJl;lluÎ.:
S"-'aiuăscutîn·a'nul 1.814(cf. recensă;l11În,tul,eiH;,;riaşiJor).;
,pri
in 1800::(cf.actului de na$b:;ueaLlui:IoanCreangă).S*"pare ă,.prin 135s-a
eăsăto'ritcu,Smaratrda'(n;;181'S).
iiicaluhDayid,CreaI).găi'llnl&45est;seml;alat
in breasla precupeţilor. S-a stns din.viţă,la;ln.oşja;:Făc,uVi,Ja30 Junie 18·p8,
fiilld"înWf)rlnîl1ţa,
ÎR,ciit:il'll,bj!licii ,Sf.,Dl,lIl,l:tr:}diu; Prio:reni" j'l. laşi.
111/6 Ancuţa Ciubotaru - fiica lui PJ:ltre.Ciuhotartt.şi..a Aeinict'i Sta

Ill/8' PeLrţCin.bqa; 1;-;--;"lU1PUţfl
în anul H:107
. .Ai'(lsi;dts8toJ;itcll.llcaJ:lu,Uu.sc
"
IIUn l<l!ln,<;iubDt,aru
-: ,fiul lui LlH;aCiuh"tanl,şi aJ
înilIlld
În,
""
".:,,' 1809
,- -'{;<;:;
-;::'( HU!1iu!esti.
;{','/ ,,; .., ;
IHjlOVasilc .Ciub:)taru-- fiul lui LUCaCiubntal'uşi al Saftei. Sa născut
în: Humuleşti îlian'u11812_
,UI!l
rHumu]t\
Smar
n5scntîn

-- rdc!!-fui
şi a.
înChlb:;tclIiu'
arlul1816.
" ' LUCiCil{br\taru
j
, Saitei•.• S-a

lIIj12 CosmaCil;bntarLl- fiullui Luca Cinbotaruşi al Saîtei, S-a năcnt
în HurHuleşti;în"an:ul 1819.La tiI ianu'ariN)
l:8<H:i's-a'căsăt{,rit
cu Ecaterina,
riîea lui 'roab,Buzaiu, apoi cu. o Marie
.IV:/1'lon Ciub;);{,,,ml
- fiul lui Vasile Ciub..fLaruşi al. lVI.ariei
Cucu. S-a
;născut în .ariinllKl3 Era .poreclit şi Mogurugea.
-1Vj2 AnaCiub(l.laru;- fiica lui VaSileClub1tal:tlşi fi ::Viariei
Cucu. S-a
năsdit în Ilumiilc$tila 20 iannariei849.
. '
.
IVj3. Chiriaq.Ciuboiarn- fiuLJni Vasile,Ciulwtaru şi al Mariei Cucu.
IV/4 Smaranda Ciuboiarll - fiica lui Vasile Ciuhotaru şi a MarieiCneu.
S-a stins dirl vială Îrţ Humuleşti, în anul 1842.
lVj5 MariaCiubataru --fiica h\iVasiIeGiub:Jtaru şi a Mariei Cueu.
S-a născut în Boiştea în 1842.
i
IV/6 Zaharia Ciubotaiil.-fiul"Il1i Vasile_Ciubntari;!şi al Ma;rii Cn'cu.
născntîn Hllmuleşt:l,la4 ianuarie,1M3? avîn(t'Jii:l,şpcZaharia C()jocan1.
, . ' JVeA.ndre CoJ)ar,u:-- fiul)ui ton. COjoCl'lişi al asţasd lll Pdre
ClUbotanu.S-a tlUSCl1t
In HUIIluleştlla.20 lanUatIe1839,[lvlInl.fluş luan al
lui Apostol.'
,
,
: 1'1/8 I<.>p
Opj(}caru-fiul hĂlon.CojQcatu şi all'tast.aiţ1;li,l4
.boţaru..'S-ilnr.scutÎn Hl:muleştila 2 Je.lm,uuij.l
1842,avînd naş j)l;Zaheu BIrs?,n
din Pipirig.
IY/9 VasiIe-:-,\u11 uiŞtef au a PetrU Ch}holaruşi al Snuu'l,\ndciCreangă.
Atfost primUlJIăscutşi."cel rt!aideştept dint;uef,raţi';,-mort la 2Q--23.de ani,
după măl:turi. tIrzie a surorilorCr!.langă.
1''1/10Id"N'CJAEANG,\ - fiulflli Ştefan a. petrii, Ciubitaruşi al
Smarandei Creangă. S-a născut in Humuleşti la 10 illuie 18:3'J.tn 1854 s-a
.înscris'Ia şc.naJa<lecatiheţi-:deln Fălticeni,-iar ,lupăeeesteia,
ur:meazăSrminarul de la S;'cp]u---Iaşi,abolvlndulln
august
l8:58 se că'lăLoreşteCţlIlcana (J).1844,d
la29.01.
iiiţu preotului
1o:a11
,G,dgoril.,de la:piseriea,.P;ltruzed,.,
.d!ll laş.}.
8M llfnt.e,ază
7- Literatura

4
i,ji,''"i'·'ilp'Şcolii;nUI'ibale.,Vasile,LUPU"I,
fiirid diacon şi institttlor de. şcoală
primară. Intrînd în conflict cu organele superioare hisericeşti este suspendat
cqnI\W.etide,diwon şi destituit din [nvătâmint din ordinul ministrului,gene1':;tl\1LCţ1x.
Tdll.(larreinlţgratîn 1874.graţ.it}luiTitu lvfainl'es{n.
Divo!'t1t,10.'
uieşte împreună eu Tinca Vartic În..,b.qjeIe+luca"
din Ticiiu..Prietenia (,l EinilWSCU
şi introdllcrea sa Ia Junimea îi asigură accesul la "C'iDVorhiri
literare",
pllhlicaaproape intreaga lui operă. S-a stins din viaţă JaH decembrie
1889la orele 13in tutungcria fratelui său. din strada Golra nr. 51.
lCn,uJ'lg{\
rîul luiŞLefana Pelri, CiuboWruşi .al Striarandei
Creangă. S-a născut în Humuleşti, la 2 ianuarie 1842,avînd naş pe 1. Cnjocărcmlu. IJllprlÎnlpreju)'ări a declarauulteeior că s-a născut la deeemhrie lM:3
sau În august 1839. La 2 mai 18(58a fost numit cantor laebiserica Frumnasa
din .aşil'.La 8rn()ielnbrq.l1371s-a(i[lsă.to.titcu JYI21'ia
Dimilrtl (născutll.Gheol'glJdu), vrlduva unui ofiţer. De la <<1
aprilit18!H<\devenit pension:!!'eu
lună. S-a stins
viaţă în Iaşi, la 22 ianuarie 1919.
Petre
luţŞtefan. aA)eLrii'Ciuh:;taru
şialSrxargndei.Creanglj.
S..a născut în Humuleşti, în 1843, de!,edlndpremaţ1ir,.h\ŞO.noiembrie18.4.5.
IVj13Cairhia (Catinta) -,.fiibalui Ştefan a PetriLCiubotaru şi a Smar andei Creangă.S-a născut în HumuleştlÎn nnu118jt5.S-a.eăsătoritcu.Mihalachi
Vasiliu pore.c.lH;
şi CpT?\şlI1u.(
n .. 18Rf), (1<;prpffsiemic ypmYfyiant.lpreunrl
au ţinut, iniţial, o dugheană În Mănăstirefl.Neflţ.stahilincJ,u.-şiiomiciliuI şi
prăvălia în Vrnători=-1'{amţ. Mihalachis-a stins in viaţă în Hurnuleşti
la 7iulie'lS\.l2; CatrÎna nil i-a supravieţuit prea multjllTmindul Ia 16 martie
(loqţljauP?StradfL.Tod1riţeni,co,m.Vînători)
•.
IV/14 Maria - fiica lui ştetaIl.PeftiiCiuhot.ar\t şlli Sntal>audcfCreangă.
S.,anăscut'ÎtJHurnuJeştiînânul18L19.1n1860s-a căsătorit cu Pettia p. Cazma
din Tecuci. .Mariajuln-a fost prea reuşit, Petri.a părăsinddomiciHul conjugHl
1883.. aif1tare,. Ga.i1)ţelty.azăacţiune..de diyorţ .flwohaă prin sentinţa
mai lnf1\trjhllI1ani\uii dHdet\ll.ui
J'GGuci,'
.S-a,'\tin,sdi.XJ)'iaţ.ă
.în HUffiuleşti
,;îneeari.în'Iîntînă", Ja.23 noiell1hr>ie
1919. •.. >,
IVIl §Thh()dor .Creangă ....
ţiulllJ..iŞtefan..a. PettiL.CiphCJlaruşi
.alw[\ranelei Creaugi.'i.S-a nrlscut în HumuJeşti.la 5 feJJrlwrie1856, aVîndnuş, pe
TeodorP'îdi., tn 1865,locuiaîn, Iaşi. La 15 septemhrie 1870a pa;tieipat, fărlt
succes, la c0neursulpenhuo hursăiÎnanuJ laI Liceului Naţionaldin Iaşi,
Şi-a<eîştigatexistenţa fjind"cornersant".Sastinsdin
viaţă prematur, Ia ,2
ianuarie 1873.
1\7/1() .'. . fiic[l'lni t(îîaflaPetrii Ciuhotahrşiia SmarandelCreangă.
S-a n!8eut In HUITIuleşti 12JHoie:ml:trle1858,hotezală,
fiind1a 15rmiembde
avînd naş pe
GaftOll.în 18G5locllhdl1laşLAfost căsr·tdrităcu GhCIJ'I'gIrC
15 decembrieHH9în
părin-

IV/18 Ştefan -- fiul hii Andrei 'Ciubbtaruşi al Măriucăi. S-a născut la
ianuarie·1843, avînd naş pe Ştefan Slu'MafLeiCiuhotul'u din HtlmUleşti.

IVjHJ Chîriac fiulIui AridreiCiubotaru şi n(MărÎţlci:H.S-a născut în
IIumuleşti la 15 ianuarie 1849.
1'!/20S<\ftaChjbotartt -. fiica ·ll.l.fCosma.•·CiulVt<1rll··
şi
n'ilscHtîn Humuleşti; la ti aprilie 1849.
VJI Constantin Creapgă unicul fiu nIlui I?n Crean şi allellci
Grîgoritl;S-anăsct înIaşi,la·19decemhrie1860, ::rvîU9naşăpe Victoria Drăghicl,' Anuarularmatei române (Ţin·1885'c)Semne9zăînsă că .s-a .1lăscutla
20 martiel85G,iareel din 1905, la .15 martie 185. Optea?ălltfl1trl1Il1eseria
armelor, devenind elev de şcoală militar[t;'p. care o/absolyeşte Ia.l iulic,1879,
clasificat al 2H-leadin 58, fiindînaintat la gradul de sublocotenent.Locotenent
la l$.qprHie..1883,0icăpih\n la 1 ianuarie,17" ..n .Iost trecut in gisponil:!ilitate
la 1 februarie 18O, demisionîndşi 1'iindtrtfc1ltÎIvez.crvăJa16 ianuarie1892.;SG
ocupă lnfructurs cu negustoria.La.1Omai Hl14a fost a:anat maiaL,în ·1916
Iăcea' ..•slujbă la regimentul 46 infanterie. în timpul primultiîrăzboi mondial
a îIldepllnitfuneţia de preşedinte al Curţii Marţiale din IâŞ1.Bolnav,s-'a stins
din,viţ îuSpit.ah11sr, Spiridon..dl1laril 1(1.32martiep18. ţ:.,il;}O
otombric
1885.8:aoficial Ia Brriilre.ăsăţor.ja,t!..Cl\tînăţflOIgal.fika,lui ţt91::w,Pytru,
angr9sist,din l()erlitate.. lVlrfajllJîn,ş .Itfl ,fost·prea re1lş.it,8,Qţii(livorţiÎld in
auyl1906 . .o n0!1rtcăsătorie saoldâtLd 'asemnell: Cll.liIl'Sşe,q, .
V/2jVasil ,Vasiliu,.,- fiuliui Mihalachi'Vasiliuşi ,alCatrinei luiŞtHan
a,peţrii Ciub')taru. S-a,născut în allul1867. A fost.căsăterit''ell/Maria Goian
(Il. lq71),fiica lui ConstantinGstan-.Se.enncşteşi existellţaunui frateal Mariei,
numit tot Constantin (n, 1877).VasiIeVasiliu a fost·"comersant"l S;-astins
din viaţă lne,matur, la28 (l.ct()m.hr:i
.190(),iIlpasa
103 diI} Humuleşti.
/i.iYj3Gl1f2:0rgheY;,ţsiliu-,fiul 1MUlaJaehiVsilill şi·ftlC.atrineilui
••,lf,tri (:iulj(l.ţ;uu.S-a,năşcut ,la 3 .U1ai .1869,.ÎI].Vînători '.-...Neamţ,
tirt;a
l'\eaJ;llt'llI",57q· .
V/4GV'iH YasHiu".:. fiul·l}li·,l'vlilachi.'VasHiu"
şi/al·i.:ah;inei
aetrjj' Ciubotaru,.,Si-a.născtîn· Itfai 174. şi·s-a .stins··d.inyiaţă.în 'iN.,l':<·"
•.;
Neamţ la 13 septembrie 1874.'
.
·v;5.'[0 ade·i(Teod8I')Vasiritf;-fitll! ltlj .l\iihnl;,ţţl1i•••
S asiliu.1 al Carirej
l,uiŞtt;fa,n·,..•Petrii Ci1Jboţartl.-anăsctlt. J Şl itll.ie187?lamănătir;ţaN;f'imt,
unde pătiţii săiep.lu ,,,eomeraţi" .ţ:.,a, 8 sept',mAţie.,1iof).-a căsătof!t, Îll
Grumă7.esj..c.-Nt;a.r:nţ,llnde
ave. diJ.r;ticili.tII,
,eul3:1isr,beta
.1c>R?Scu(r·
...22 aprilie
l8,'l):.iic. diacoiniluiasilt;JonesA1J,(n.1860),şi' a i\nei(n. 1,893)..,S-fl.2c1Wflfe,:inzarcbiiutlp'iIor spirtoas,eîn (}rp1i}fş)L S-atim di!lViaţă. ·11Tîrgu
Ntktrhţ,:l :9,(lecembrie194[)l1J$a!mH sttflda. Reel).I;rdilll](
!rr. 92.
N'jfiFrltsina Vlţş'iliu.-\faea lui Mihala(lhiV'asiliu/şia t:atrin('i luiŞbefan
aPe1:riiCim·l)otaru.San[lscutq!a
15'martie1L880
în "dJIgheanamănăstiriiNeamţ"
din,Vlnă.tori"Neamţ.
. i7.!trfftali4'Yasl1iu·' ··JH.(:·a'ţHiHlih.tlIl,\ix!asili,ll,şi
a!Caţ·iy,ei.ui..·ş!ţf;ln
lpeb:H Cit,bof,ufH"
$;q nş,elltl\.1 Janl1aI:JelŞ2în.c.(lsa.;părinte,asst't;.
q.in\7în,t()d07raip.Lţr:. ,l\1.!1,stky.aNya,nrţ.. ,ş-' .căsto'i,t.Ja .a.ŞLCl.,J':R9sţaIlţi.ll.
Gl;('()rgniu(r;.1'877).de profeSIe,impiegat de mişcare la C.F.R, stins din viitţă
prematur la 20 aprilie 19U1.NalaUa i-a supravieţuif pînă la 30 noiembrie19()1.

î [Jcavoul familieili r(I't.inmennllltată şi (, :\l,ariaGhcqrghiu,cacea fust,pn,hnbfl, :soacra su flictt Nafaliei.
'
V/ Elena Vasiliu , fiica lui MihalachlVasiliu,şi a f:atrilHl lui Ştefan
;, Pell'iiCiubut::mi.S-a nasellt pn'babil in 188:3S3111884. A trăit celihatară,
Amănuntele lipsesc.'
"
V;9.,Eca[erina Va,'!l1in.- f11(:alui l\iihalaclliVHsi!iu şi a Catrimi ,1\li
tdaH li Petrji Ciulwtaru. S-a născut la 27 Blaj ţ88t:iîn Tirgu N:camţ.A fUlit
casnică. S-a dISăLOl:it
'cu VasileSalumia ,(Il. 18j>liii Poiana, jud. Galati m.
18 septm:nhiieH)37în'rCtUfi): Sa stins ,din viaţn în Tecl;d la 24 inuarie
1947,îriIoclli.itţadin str. 1\'1.J{ugăJlliccanu111:'
53.
V/IO Maria Cnzma -- fiica nIi Petracnf! ClizIllasi a Mariei luiStefall li
petrii' 'Ciulhtam. 'Amănuntele lipseic:
','
", vil i gc;,terim Cozml .: fii:a;lui Petrache Cazmaşi 'a :Marieilui Ştefan
a, Pttrji qubotaru. -fl căsătorit ,cu Andrd CGÂLăchesCll.
AmfuHlutelelipsesc.
V/12 Sofia Co:zma-- fiica lut ,Petruche Cuzma şi a Mai'ieihli Stefan a
!')etrii Cillh')taru. S-ulliiscnţ 111'aIltl11870. S-a ,căşătorit eu Anton Grigoriu
(Il. 1858');fiul lui Alt'cu Piipa şi li ElcHci, Acpsta fusese căsătorit iniţlal Cli
Zamfira l\'luliteauu, decedată prematm;'Cil 'carp a avut patru copii:' Elena
(eăsiih,riUtcu Atecu Manu);Vasile, Maria (ctts{t!:crit{l
CllN. Adam) şi Grigol'e
(eăsătorit cu Olga 'Trlfan)., Antnn Grignriu a kst mic eomerciant in Tirgu
Neamţ, stinglndu,·se(Hnvia-ţă la 18 aprilie 1950, soţia sa, Sofia-,trecînd în
eternitate la, 13 mai 1\)45.
.
VI/l Siivia Creangă -fii(a lui COIlstantinCreangăşi a Olgăi N. petru.
O CrnangăSilviasHsţiucala LiceulNaţib'naldiil Iaşi;.insesiuneadin seplt)'mbrie
191,2,examene de difcrehţ.ăpentru' elasa a Vll ŞÎ a VIa, o]j'ţinindla (ingleză
n, respectiv 8,50,la matematieă 7,50respectiv n şi la desen1iniar7. în Slsj'ul:iea:
din,o<;tomhrie1913,susţinealiferenţe pqntru claselt;a VII-a şi a VII-a obţinînd
Ia matî:m,atică\1,00,respectiv 750, la,Engleză 7, respeetiv 8 şi la D,esell8. ,Se
pare că a Hlurit În Bucureşti, în timpul h;)mbardanentelor dill anui 19/1*;
Vlj2 Horia Cre,::mgă
,--:fiu,ll,uiCOP.staIltin
CreaI,lgăş.il OIgăiN. :petru.
S-l' născut în Bm;ui'eşti,L'f}'
20 hl\ie 1892.A u.rmat Şoala superic)ară.de,arhitcctlirtî înt'm 1913şi'UnG. De'i,renind
pfiţerdeiezeI'v:ă (liJ.J octombrie 1915 ,
filsta,ransat sublocj')t,ell(nt),partieip,ălq,pri).na conf,Jag:raţiemondială, fiind
luat RrizOIlierşi iIlterritî}) higărulde Ia ,Stralsund.UrIl).eazăŞcoala,d,eArte
Frllmose din Paris, ,dc\'cninddiploma:t în anul )924 şi a'pqi,pîn I,n 1926,lucrează ia Con1p1liafl-au(·er.ă
,a plj()r''ferateduNQrd. S-a căsrtLorltc11colega
de sLudiiLll'ciâDumbrăveanu.trllÎ)f(mnăcu frAtelesău, lOIi,şi soţIa sa, blicia,
u proieetat cinemţograflll "Ari)"eazi"Patria') şi.apoi,siilgur sau în colaborare
alte edifieii: Uzin.cle,iZ}August",Halele,Oh01l,trbuuaprillcipală a StadiollulllÎ
Hepuhlicii, hotelurile "Carpaţi" şi Aro Sport" (Braşov), Pavmollul Expoziţ6i
"Ll,ll1aBucureştilor"(1938- 1939). G.)\'1.C{lutacuzinoîl compara cll Brâncuşi
("şitinul şi .alf:tHSîntprinşi deinagia "fortjielo}''')iar H:idu Patrulills il COllsidera ,;Le Corbusier' fal'Românei". S'.:a:stin's din viaţă prem:atu'rla: 1 august.
1943la'Yiena;
la tr:atarflcnt.
A fostînliumatla
BeU,lI
'august
'
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VI/lI Au,rel Gheorghiu- fiul lui Constantin Gheorghiu al Nat.aliei
Vasiliu.,S-a născut În Iaşi la ti iunie IUOO.A urmat FacllJtateade mediil1ii
4A)o;CIifte,ae\eIlÎlld ..Inedic.S-[ţ•.sti!mn Yiaţ;ăîn Iaşi pf(bruarie.l 90q,
fiind.înm.flrmnt;lt.lpimiLiI'ţlI I:':tenlilHha.
Nlfl2: ElehaGheorghiu fiica lui Constantin Gheorghin şi a Nat'aliei
Vasiliu. Sa născut la 25 martie HlO'lîn Piatra Neam}:,"\.urmet Facultatea
<lel11edicină
.qinIai 4venindnle4ic r Celibatară,a locuit..îu Iaşi, in st', Hot.in
nr.l, llHd,:--a ti.nş .}inxiaţă)a ..3agrilie .1983,fîind înmornrintată \a
cimitirul.Eternitatea din, lQcalţţate.
VI/13ŞtefaJJ.Sa;Iomeia...fiul111iVasileSâ.lomeiaşialEeaterinet-Vnsihu.
S-a născut în Tecuci, la 10 decembrie lHO. Avînd pregătire medie,a lnbrat
În mai mulf . .Întrepri)lde;ri
.eomerialedin Tecuci. Îll anul 1.936s-a căsătorit
,ctlPirVll!'{iclllin::\,
(n'43, apŢilie.J:(16).S-;Hstins 4inviaţ.ăin Tccuqilţt 39 aprilie
<1976.
.
.
<
.
VI!14 i\.malia Salorneia fiica lui Vasile Sal?nleiaşi ..Ecaterinei yasiliu.
născut îllTecuci,113 februari 1912;A lurat11 reţeaua comercialădin
locuind în
părintească
la casaiauliarie
1986.din str M. Kogălniceanu nr. 53. S-a
Eugenia Salo.meia- fiica lui. Vasile Salomeia şi' a, Ecaterinei
Vasiliu.
născut în Tecuci la 15 iunie 191:3.S-a căsătorit cu Alexandrescu
Costache,ofiţer ajuns piuă la gradul de căpitan. invalid din a doua Conflagraţ.ie
mondială.·ActualmenteIoeuiescÎn cam. Pîrscov, jud. Buzău.
VI/16 CO.l1stantinSalomeia- fiul lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei
Vasiliu. S-a născut în Tecuci, la 31. august ,l9H. A\;IsolvindŞcoalade arte
şi mesrH; alu.cratla ,C.F.rt. A fost căsătorit cu TeodorescuAurora (rn. 1(82).
A locult în Bucureşti, str. Reconstrucţiei nr. 6, pînă la 1 mai 1982, cînd s-a
stins din viaţă.
Vl/17 Eien:l Salomeiaiiica hîi Vasile SalpmeiiişiaEcatehn"ci Vasilin.
născut în Tecuci la 13 februarie 1917. S-a căsător'it cu Căi'are Costuclie
J988),de profesieimpieg;:ttC.F.H. A locuit în,Tecuci,slr. .\1:I):ogălniceanll
53, pînă hi30 septembrie 1983,cînd s-a stins djnviaţă
.
VI/18 Ion Salomeia- fitil lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei Vasiliu.
S-a năseut în Tecuci, la 12 ianuarie 1924.Avînd pregătire medie, a lucrat în
calitate de contahil la diferite ÎnlrepriIlderi.A IbcnitÎn Bucureşti, str. Poiana
Vadnhii m.3, Ul1des-a stins dinviaţ,ă la 18 aprilie 1982.
• VIII 9 ,Alexand'ruSalomeia - fil lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei
Vasiliu.,S-a născut.În Tecuci la25 septembrie 1929. în anul 1951 a absolvit
Facultaţea. de studii economicela A.S.E. Bucureşti. S-a căsătorit cu Eleni1
Vasile (n. 25 martie 1926).Lucreazăîn MinisterulMundj, domiciliindîn B1.lcu·
reşti, str. Tohani, 11r.1.
'Vlf2dZaJlei Grgori. -filil, luiAntQn Grigorin şi al Sofiei Cozma.S-a
născut în Humuleşti, la 7.iunie 1893,<levenindjurist de profesie.A rămas ce·
libatar. S-a sfia8 din viaţla 28,febru(l.rie1970 în Iumuleti, Îll casdtn str.
Ion Creangă nr. 72.
,
,
,

VI1J7 EufrosluaSalomeia.fÎica fui ştefh S[lloJneiaşif:tNleulineiPlrvu.
S·a născut în laşi, 27 septembri(1\l41. Ahsulvent. a Faellltăţiide filologie,
este profesoarăla Şcoala Berceni(Ploieşti).Este eăsătorităcll VoicuIon (n. 18
Drogl.l-r--:
BrăiLa).,.
redactor,.prineipalla. ;,Flamuraprahovei".
VII/8 Ioan Salomeia - fiul lui Ştefan Salomeia'şi al Niculinei Pirvu.
Absolyent al XnstihJţululagroţ}Omic.;elin
Iaşi, Înl978.1u<1l'eazăea inginer zootehnist în corn. Merei c- Buzău.
VIIi!) Mihai G-figoi'iu ffulUii' .MîhaiGrigoriuNhtaIieiMullte
ann.
S-a născut la 20 decembrie 1925în Tg. Neamţ. A devenit eadrudiClactiB,predînd istoria. Este căsătorit cu I05efina Horodniceann lqcuieşte.în Bacău.
YIn/f. CO}lstqntinMihă.()SGH
Crcfl:ugă.Născut în Bucureşti prin
11untele lipsesc.

alMj\h.aelcj
1081.. .Arnă-

VIII/2 .Lauba-MariaIOnescu--,Aâkaldi
Ionescu şi a :Ancă'j
de Mayo. S-a născut în Bucureşti la fi iulie 1
stLldentiî.Ja A. P.
"N.Grigorescu;',secias(;(\nog(,Hfie.lJl 1\l.82sa căsatorrt eu.COj\s.ţantinAlba
ni,
lectpr lniyrsitar" .. pietor .
AuriCăi
VlIIj3 Gheorghe
- fiul lui Ştefan şi
născut în Tecuci la 15 iunie 1962.
VI:H14:u1{il.leriu
Leca "--;L",,',"
S-a născut în Tecuci 1a r;

Salcmeia,

VIIlj6 AntOlliiaSalomeia.L.
Tecuci la
VlIIj7 Ştef,1l1Andh:Î-·fiullul
Doscaş. S-a născut În Buzău la 1'1 iunie 1982.
VIII!3 Iulian Grigoriu
niecanu. S-a născut la
st.itutul Politehni.e
profesoara Doina'
şi
IXj2 Andreea Alhani·,- fiieahliCollstantin
Ionescu. Sa născut în Bucureşti, la 10 iulie H188.
IX/3
EI-anăscut

Mari6

11
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Surse documentareşi bibliografieselectuiă
A1'h.St. Neamţ,col.Starecivltă corn.Humulest
i, V!niHori.Grumăzcşt
i, oraşul
TirguNealnţ.
G. Căhuescu,
Ion Creatură,
Bucureşti,
E.L., HlGG.
LucianPredescu.IoanCreatură,
1 II, Bucureşti,"Bucovina",
1932.
"OGh.Unuureauu.
IonCreanoă,
Documente,
Bucureşti,
E.L" 1954.
;,;. Ţuniraş
, Ioan Creanqă,Bucureşti."BucoYiua",
1933.
Informaţiide la descedentti
In vial.ăai scrittorulut.
Actuldedecesa/lui VasilePeireaCiubotarn
Nr.,)1D1.Vasilea PetriiCiuhoturiu.
Actudernnrt.e.
Dinanulunamicoptu suteşepteI.('ciin ('insp)'(zcC'Î
zi.ll.a luniloct.oruvi-l
Ofilinouăînaintede amiază.Actude mortea dl.
Vasilili l'el.rÎiCil1botnriu
in virs+ăde şepteze,.i
şi doiani, deprofesieculttvatori,
căsătoritcu
DunMariaCiubotnrlu
, murlalaltllicri
pi la Ofili.
şeptidinnoapteIncasasadin stradaHIlIl1111eşti
cunr. M'c1TtUJ'i
an f'ostu D.VasileRoşuîn vrăstăde şeizeei
şi nouăani şi DI.Chirta
cu Petrea
Clubotariu
in crîsUlde şaizecisi t.rii ani,amhtide profesiune
cultivat.orlşi dornicilia
tl In ('0iuunaHurnuleşt.i
, precumşiîu ealitatede vecinieu mortucari au subscrisuîmpreunăcu
noiacestactu dnpă <.:c
li l-amcet.it
u şi dupăciornconsta
tat moarteanciinslnc(indescifrabil)
primarulcomuncl
1Iumulcsti
şi (lfjcertr st:ll'iicivile.Marturi
+ Eu- VasHoşu,-)Eu. Chiriacu
PeireaCiubot.a
ru ofiecrist{lf'U
civile(indescifrabil),
(Arh,St.Neamţ,col.StareeivilăCOlJl.
Hll!l!uleşti,
.Horţi,dosar6/1870,/17,
act.:1'1.)
Ac/udedece,'.al {uiChiriacPeireaCiubolaFll
NI'.2 Hegifil.ru
stăI'eicivilepentrumorţi.Chirillcu
Cîubolariu.
Dinanulunamie optu
sutcşept.ezeci
şi opt,lu11a
ianuarieziuarlollăzeei
şi şase,oraopt antem,el'idian.
Actudi l11oal'ti
a lui Chiriacu
Ciub'llariu
În etateelişeptizeci
ani,di religieorlodocse,
<liprofeSie
cultivatoru,
domieilint
în cormllla
IIulIluleşti,
căsiltoritcu duaAnghiliţa,IJletatede şasezeci
ani, deprofesiemuncitoare,
domiciliată
în comunaHllIllUlcşti,
fiu a lui Petrea CiubotariuŞ a <1,1ei
Acsinia,
ambii1110rţi.
Aroci
aJalt:lieri
la ora douăsprezece
antemeridiane,
in CasaRadi comuna
HUlllu
leşti.Martori
aufosiDl.Chiriacu
Liubolariu
Inetatedeoptzecianişi DI.Vaili Andreia
Pelriiin etatede cinzeciuni,umbiide prOfesie
cultivatorI,
domiciliati
1ncomU11a'
HUllluleşti,
cari ausubscris
acestact, împreună
CUl1oi,
dupăcili s-aueiti!şidllP{l
eiam constatatmoartea
llOiînşine,Ghcorghi
Maneiprimarile
comunei
şi OfieCl'll
stnl'cicivile.MarturiEr!.CbiriacCiubotariu.,Eu. V!1sUi
Andreiil PetriiPrimarioffieeriu
Gheorghiu
Maftci.
(ArI!.St. Neamţ,col.St:uec.ivilă,conl,Huillllleşti
, Illorţ.i,
dOS!1r,
1,;/1878,
act. nr. 2.)

