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LOJA MASONICĂ „DISCIPOLII LUI PYTHAGORA”  
DIN GALAŢI (1865-1935). SCURT ISTORIC ŞI DOCUMENTE 

-Rezumat- 
 
Apreciind deschiderea instituţională manifestată de Arhivele Naţionale, care 

începând cu luna ianuarie 2012 a avut amabilitatea să pună la dispoziţia cercetătorilor 
români şi străini fondul arhivistic Francmasoneria română (1921-1945)1, am realizat 
prezentul studiu, dezvoltat pe coordonatele generate de următoarele evenimente: 
Loja Masonică „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi la aniversarea a două decenii de 
activitate (1885); Un demers juridic iniţiat de Masoneria gălăţeană - Statuarea 
Comitetului Filantropic (1927) şi Jubileul prilejuit de aniversarea a 200 de ani de la 
înfiinţarea Masoneriei în România (1932).  

Totodată, pentru a evita subiectivismul în interpretarea datelor şi informaţiilor, 
dar şi pentru a veni în sprijinul cercetătorilor, am considerat oportună publicarea 
integrală a unor documente relevante. 

De la bun început se impune şi precizarea că articolul nu şi-a propus să 
realizeze un istoric al masoneriei gălăţene, ci doar să readucă în atenţia cercetătorilor 
şi a pasionaţilor de istorie unele momente din istoria acestei instituţii. 

 
Cuvinte cheie: lojă masonică, „Discipolii lui Pitagora”, Galaţi, francmasoneria 

română 

 
“PYTHAGORAS’S DISCIPLES” MASONIC LODGE OF GALAŢI (1865-1935). 

SHORT HISTORY AND DOCUMENTS 
-Abstract- 

 
Appreciating the institutional openness of the Romanian National Archives 

which, starting with January 2012, kindly provided to Romanian and foreign 
researchers the Romanian Freemasonry fund (1921-1945), the present study takes as 
landmarks the following events: “Pythagoras’s disciples” Masonic Lodge of Galaţi 
celebrating two decades of activity (1885); a legal approach initiated by the 
Freemasonry of Galaţi – the Reception of the Philanthropic Committee (1927) and the 
Jubilee with the occasion of the celebration of 200 years since the foundation of 
Freemasonry in Romania (1932).  

                                                        
 Doctor în istorie, director, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale 
(galati.an@mai.gov.ro). 
1 Inventarul poate fi consultat şi on-line pe site-ul instituţiei, www.arhivelenationale.ro. 
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As much as possible, the documentary sources were limited to archives, without 
any major reference to historiography, the presentation of the interrelation of the 
events which took place at local and national level being briefly made, all of these out 
of the desire to bring certain unique aspects to the fore.   

The article has three parts: the first part includes a short history of the 
Freemasonry of Galaţi, the second part, the full edition of four documents, out of 
which only one has been published before, and the third part contains the 
presentation of certain photos from the albums compiled by I.T. Ulic with the occasion 
of the 200-year jubilee of the Romanian Freemasonry (1732-1932).  

 Without claiming to be a thorough study of interdisciplinary relations, the 
present paper comes to the conclusion that “Pythagoras’s disciples” Masonic Lodge of 
Galaţi played an important part in the history of Romanian Freemasonry, both in its 
beginnings and during the subsequent historical evolution, activating in rough times 
as well, when other lodges were slumbering. It also played a significant role in the 
process of unification of all the lodges and workshops into one institution - the Great 
Orient of Romania.  

 
Keywords: masonic lodge, “Pythagoras’s disciples”, Galaţi, Romanian 

Freemasonry 
 

 
 

Auguste Carence, francez de origine stabilit în Ţara Românească, constituie 

unul dintre personajele cele mai controversate ale începuturilor Francmasoneriei 

moderne în România. După ce în anul 1828 a fost iniţiat în gradul de ucenic, la 24 

septembrie/6 octombrie 1854 fondează la Bucureşti Loja „Steaua Dunării” (Etoile 

Danubienne), aflată sub obedienţa Marelui Orient al Franţei.  

Nu vom insista asupra biografiei acestuia, ne vom limita în a aminti faptul 

că, la data de 26 august 1865, a fost delegat din partea Marelui Orient al Franţei la 

instalarea Lojii „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi, ocazie cu care lojii i-a fost 

acordată patenta nr. 6289/35359. La eveniment au luat parte 16 membri fondatori 

conduşi de Demetrius S. Rodocanachi, negustor, gradul 18, venerabil, P. 

Scaramanga, gradul 32, prim supraveghetor, G. Răşcanu, păstrător al timbrului şi 

A. Morand, secretar2. 

Într-un volum omagial alcătuit de colonelul I.T. Ulic, intitulat „Evoluţiunea 
Istorică în Masoneria  din România” (1932), regăsim următoarea menţiune: „După 

                                                        
2 Paul Ştefănescu, Istoria Francmasoneriei Române, Bucureşti, 2009, pp. 64-65, 105. În 
legătură cu simbolurile utilizate de Masonerie, vezi Medalii şi însemne masonice – istorie şi 
simbol. Catalog de expoziţie, Bucureşti, 2006, expoziţie organizată sub patronajul Muzeului 
Naţional de Istorie a României.  În Medalii şi însemne masonice… se face referire la faptul 
că: „În anul 1867 se crease Capitlul „Discipolii lui Pitagora”, care a primit rapid autorizaţia 
din partea Marelui Orient al Franţei. Această lojă din Galaţi a contribuit mult la 
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toate datele găsite, atât în scrierile autorilor străini, cât şi în documentele ce sunt 
păstrate la Academia Română, precum şi la arhivele diferitelor Loji de la noi şi din 
diferite reviste şi buletine masonice publicate atât la noi, cât şi în străinătate, 
precum şi din cele care le am în păstrare în calitate de Depozitar al Sacrei Tradiţii, 
luate în primire de la Ill.˙. Fr.˙. defunctul Constanatin Moroiu, fondatorul Marei 
Loje Naţionale Române, rezultă că pentru întâia oară Masoneria a pătruns în Ţările 
Române prin oraşul Galaţi, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat”3. 

În continuare este menţionat ca an al Genezei Masoneriei anul 1732, urmat 
de nominalizarea primilor membri ai lojelor din Ţările Române (Galaţi şi Iaşi), pe 
baza informaţiilor şi datelor găsite în anul 1884 de Constantin Moroiu în arhiva 
Lojii „Concordia” din oraşul Florenţa. Astfel, în cazul Galaţiului apar nominalizaţi: 
Del Chiarro (Carra), Georgio Lanciani, Pietro Anassagara, Giovani Marteli, în 
calitate de fondatori, Scarlat Ghica, venerabil, iar Alecu Codreanu, Costache 
Racliş, Gheorghe Cârtan, Antioch Jara, Sandu Sturza, Costache Razu şi Dumitru 
Popovici, membri4. 

În acelaşi document, se afirmă că: „La 1871 Loja „Discipolii lui Pythagora” 

Or.˙. Galaţi, cu ocazia teribilei inundaţii întâmplate, a salvat o mulţime de familii 

de grozava nenorocire ce le lovise, asigurându-le hrană, îmbrăcăminte şi local…”5. 

Pe baza documentelor existente în arhiva Ordinului Martinist din Franţa este 

consemnată prezenţa la Galaţi, în anul 1893, a primilor martinişti: doctor Nebuneli; 

A. Băjescu, căpitan; A. Dal'Orso, bancher; C. Ialovitski, locotenent; D. Pastia, 

proprietar; I. T. Ulic, locotenent; Jean Miclescu-Pochişani6.  

                                                                                                                                             
ameliorarrea urmărilor „teribilei inundaţii” din zonă, prin ajutoare în hrană, îmbrăcăminte şi 
locuinţe pentru populaţia oraşului (vezi p. 40). 
3 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), fond Masoneria română, Albumul nr. 21, 
fila 3. 
4 Ibidem. Informaţiile sunt preluate şi în volumul 24, întocmit de colonelul I.T. Ulic cu 
ocazia împlinirii jubileului de 200 de ani (1732-1932) – „Evoluţia Istorică în Masoneria din 
România”. Astfel, în Prolegomen,se afirmă: „Se împlinesc două sute de ani de când 
Francmasoneria.˙. pentru prima oară a intrat în ţările române prin oraşul Galaţi, în timpul 
domniei lui Constantin Mavrocordat, Domnul Moldovei. În anul 1732 italianul Del Chiarro 
(Carra), secretarul lui Constantin Mavrocordat, în unire cu trei marinari italieni care 
veniseră cu corăbiile lor în apele româneşti, înfiinţă o Lojă.˙. la Galaţi şi o alta la Iaşi având 
ca Venerabil.˙. chiar pe Principele Constantin Mavrocordat.˙., fiind secondat de italianul 
Del Chiaro (Carra)”, vezi ANIC, fond Masoneria română, Albumul nr. 24, fila 4.  

Albumul nr. 24 (fila 24) mai cuprinde o referinţă importantă: „1865. În noaptea de 7-8 
octombrie, din ordinul domnitorului Alexandru Cuza, care era atunci supărat pe C.A. 
Rosetti şi ştiindu-l pe acesta francmason şi închipuindu-şi că în Loja „Steaua Dunării” s-ar 
complota pentru detronarea sa, Poliţia apus foc asupra localului care era situat înapoia 
Teatrului Naţional arzând întreaga clădire, împreună şi cu toată arhiva acestei Loji”. 
5 ANIC, fond Masoneria română, Albumul nr. 21, fila 27. 
6 Ibidem, fila 46v. Informaţia este preluată şi în Albumul 24, cu menţiunea că apare 
nominalizat ca fondator şi preotul Vasile Gheorghiu (vezi fila 122 v.).  
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Şapte ani mai târziu, la 1900, apare nominalizată, în cadrul aceluiaşi Ordin 

Martinist, Loja „Papus” - Or.˙. Galaţi, lojă înfiinţată la 3 mai 1897, în următoarea 

componenţă: I. T. Ulic, delegat Supr.˙. Cons.˙.; Cincinat Pavelescu, inspectorul 

lojelor; Dimitrie Pastia; Adolf Erfling, mareşal; G. Grigorescu, mareşal; locotenent 

Ialowitski, secretar; medic colonel Dima Georgescu; orator, doctor Nebuneli; 

trezorier, maior Alexandru Cerkez; expert, colonel Iarca; maestru de ceremonii, I. 

Constantinescu; A. Macri, P. Malaxa, Spiru Rozolimas, P. Pestemangioglu, S. 
Dumitrescu, D. Boteanu, P. Zaharia, C. Cozlovschi, membri7. 

Moise N. Pacu, în Cartea Judeţului Covurlui (1891), abordează, printre 

altele, şi problematica diferitelor societăţi private existente la Galaţi la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, înfiinţate în scopuri economice, de binefacere, artistice, 

literare, ştiinţifice8. Cu ocazia studiului efectuat autorul nominalizează Loja 

Masonică, „înfiinţată în 1865, cu 75 participanţi”, menţionând la notele de subsol 

că aceasta „posedă localul său propriu, construit, nu demult, în str. Foti”9. 

Actul de vânzare-cumpărare autentificat de către Tribunalul judeţului 

Covurlui - Secţia I Acte Autentice la nr. 5494 din 29 noiembrie 1926 face referire 

la tranzacţionarea imobilului situat în Galaţi, str. Foti nr. 12, între Carol Rohrilich, 

vânzător, şi Herman Zencker, cumpărător, document în care regăsim următoarea 

menţiune referitoare la imobil: „un corp de case construcţie veche, în interiorul 

căreia se află o sală mare, ce serveşte pentru întruniri pentru şedinţele Curţii cu 

Juraţi şi unde mai înainte se afla Loja Masonică”10. 

La 11 iunie 1928, Herman Zencker vinde imobilul în părţi indivize către 

Banca de Credit Mărunt – Societate Anonimă Cooperativă din Galaţi, respectiv 

către Societatea Anonimă Cooperativă de Asigurare Mutuală „Sprijinul Căminului” 

Galaţi11, pentru ca doi ani mai târziu, la 1 februarie 1930, proprietarii în indiviziune 

să hotărască, datorită dificultăţilor de ordin financiar cu care se confruntau, 

înstrăinarea către Neculai A. Melisaratos, de profesie comerciant12. În actul de 

vânzare sunt invocate precedentele acte de proprietate, dar este făcută şi o 

                                                        
7 Ibidem, fila 58v. Lista membrilor Lojii „Papus” este reluată în Albumul nr. 24, fila 123v. 
8 Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi îndeosebi 
statistice, Bucureşti, 1891,  p. 293-294. 
9 Ibidem, p. 294. 
10 Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (SJANG), fond Tribunalul judeţului 
Covurlui Secţia I-a, dosar 22/1926, f. 516. În precedentul act, autentificat la nr. 4392 din 6 
noiembrie 1919, se menţionează faptul că imobilul a fost cumpărat de Carol Rohrilich, de 
profesie farmacist, de la George P. Malaxa, de profesie avocat, fond Tribunalul judeţului 
Covurlui Secţia I-a, dosar 20/1919, f. 141. 
11 Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia I-a la nr. 2144 din 11 iunie 
1928. 
12 Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia I-a la nr. 449 din 1 februarie 
1930. 
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menţiune suplimentară la imobilul din str. Foti nr. 12, şi anume faptul că „imobilul 

este cunoscut în oraş sub denumirea Sala Orpheus”13. 

Pentru a reveni în actualitate, se impun următoarele referinţe la imobil: în 
anul 193214 imobilul este constituit ca dotă la căsătoria fiicei lui Neculai A. 
Melisaratos, Eufrosina, cu Atanasie Lişcu, urmând ca în anul 1950 imobilul să fie 
naţionalizat prin Decretul nr. 92 din 19 aprilie 195015.  

După venirea comuniştilor strada îşi schimbă denumirea succesiv în str. 
Pavel Tcacenco, devenită apoi str. Avântului, pentru ca după anul 1989 să se revină 
la vechea denumire. Modificările au vizat nu numai denumirea străzii, ci şi evoluţia 
numărului poştal, astfel încât imobilul se regăseşte astăzi pe str. Mr. Iancu Fotea la 
nr. 38. 

Revenind la subiect, Loja „Discipolii lui Pitagora” a condus în anii 1882-
188316 acţiunea de unificare a lojelor din afara Marei Loje Masonice într-o 
„Confederaţie Masonică Română”, demers care a eşuat, în ciuda faptului că Marele 
Orient de Franţa era partizan al acestei idei. Încercarea este repetată în anul 1890 
cu aceeaşi finalitate. 

În timpul Primului Război Mondial aproape toate lojile din România şi-au 

întrerupt activitatea, cu excepţia lojii „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi, care a 

continuat să desfăşoare, în ciuda vremurilor vitrege, o intensă activitate pe teren 

social şi caritabil17. 

Actul constitutiv şi Statutele Comitetului Filantropic „Discipolii lui 

Pitagora” (1927) au fost identificate cu ocazia cercetării la Serviciul Judeţean 

Galaţi al Arhivelor Naţionale a unui dosar din cadrul fondului arhivistic Tribunalul 

Judeţului Covurlui18, care cuprinde documentaţia care a stat la baza înscrierii 

Comitetului Filantropic din Galaţi ca persoană juridică, în conformitate cu 

                                                        
13 În anul 1925 sunt consemnate în oraşul Galaţi şase săli de spectacole, printre care şi Sala 
Orfeus, cu sediul în str. Maior Fotea, vezi N. C. Nanu, Călăuza oraşului Galaţi, Galaţi, 
1925, p. 14. Ulterior anului 1926 destinaţia imobilului este schimbată, fapt confirmat şi de 
faptul că Gh. N. Munteanu Bârlad, în lucrarea Galaţii (1927), respectiv Radu Volbură, în 
Anuarul oraşului Galaţi şi Judeţului Covrului 1936-1938 (1938), nu fac referiri la această 
sală de spectacole. 
14 Actul autentificat de Tribunalul judeţului Covurlui Secţia I-a la nr. 1452 din 12 mai 
1932. 
15 „Monitorul Oficial”,  nr. 36 din 20 aprilie 1950. 
16 Cu un an înainte, la 17 septembrie 1881, Ordinul Marele Orient al Franţei, prin Consiliul 
Suprem, la propunerea Comisiei de acordare a recompenselor (adoptată prin Consiliul 
Ordinului), conferă Lojii „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi o medalie în semn de 
recunoştină a ataşamentului faţă de Ordin şi a devotamentului manifestat în scop umanitar, 
vezi Cartea de Aur a Lojii Discipolii lui Pitagora – oraşul Galaţi, de la fondarea ei anul 
5865 şi până la finele anului prezent, Tipo-lithografia J. Schenk, Galaţi, 1886, p. 37. 
17 Paul Ştefănescu, Istoria Francmasoneriei Române, Bucureşti, 2009, p. 128-129. 
18 SJANG, Tribunalul judeţului Covurlui. Acte autentice, dosar 18/1927, f. 248-250, 278-
279, actelele autentificate prin procesele-verbale nr. 3281 şi 3282 din 22 septembrie 1927. 
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prevederile Legii pentru persoanele juridice (Asociaţiuni şi Fundaţiuni) din anul 

192419. 

Conform articolului 2 din legea menţionată, persoanele juridice de drept 

privat existente la data promulgării actului normativ aveau obligativitatea ca în 

termen de 6 luni să comunice grefei tribunalului, în circumscripţia pe raza căreia 

funcţiona, titlurile în temeiul cărora au dobândit personalitatea juridică, statutele 

sau actele constitutive, urmând ca organizaţia să fie înscrisă în registrul persoanelor 
juridice.  

Acesta este contextul legislativ şi istoric care a dus la autentificarea Actului 

constitutiv şi Statutelor Comitetului Filantropic „Discipolii lui Pitagora” (1927) 

din Galaţi. 

La data de 27 septembrie 1927, colonelul Christodulo Georgescu, în calitate 

de preşedinte al Comitetului Filantropic „Discipolii lui Pitagora”, adresează  

prim-preşedintelui Tribunalului judeţului Covurlui o cerere prin care solicită 

recunoaşterea comitetului ca persoană juridică20. 

La data de 1 decembrie 1927 este depus în vederea legalizării un supliment la 

Statut, prin care, la articolul 9 din statutul iniţial, era adăugat aliniatul e: 

„Patrimoniul social de fondare de la 31 iulie 1927, când Comitetul reîncepe să 

funcţioneze, este de 11.275 lei”. Articolul 21 era, de asemenea, completat cu 

următorul aliniat: „art. 45-52 din regulamentul aplicării dispoziţiunilor legii pentru 

persoanele juridice fac parte integrantă din prezentul Statut. Unde acest statut nu 

prevede, se aplică legea şi regulamentul pentru persoanele juridice”21. 

După mai multe termene de judecată amânate şi mai multe demersuri ale 

Tribunalului Covrului pe lângă Ministerul Muncii, Cooperaţiunii şi Asigurărilor 

Sociale (care şi-a declinat competenţa) şi Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 

în vederea abţinerii avizelor de funcţionare, la data de 20 ianuarie 1928, sub 

preşedinţia judecătorului de şedinţă Aurel Vidraşcu, instanţa gălăţeană consideră ca 

fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, în consecinţă recunoaşte 

personalitatea juridică a Comitetului Filantropic „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi 

şi solicită Grefei Tribunalului înscrierea acestuia în registrul special instituit în 

acest sens22. 

                                                        
19„Monitorul Oficial”, nr. 27 din 6 februarie 1924, sau C. Hamangiu, Legi noui de unificare 
1922-1926, vol. XI-XII, p. 244. În legătură cu Regulamentul pentru aplicarea legii 
persoanelor juridice, vezi „Monitorul Oficial”, nr. 87 din 18 aprilie 1924, sau C. 
Hamangiu, Legi noui de unificare 1922-1926, vol. XI-XII, p. 261. 
20 SJANG, Tribunalul judeţului Covrului. Dosare Judecătoreşti, dosar 36/1927, f. 1. 
21 SJANG, Tribunalul judeţului Covrului. Acte autentice, dosar 23/1927, f.9, actul 
autentificat la nr. 4284 din 1 decembrie 1927. 
22 SJANG, Tribunalul judeţului Covrului. Dosare Judecătoreşti, dosar 36/1927, f. 3-4, 13-14. 
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La 21 septembrie 1929, Loja „Discipolii lui Pythagora” se consultă cu 

Marele Orient dacă se impune o dispensă în vederea organizării de alegeri mai 

curând decât prevedea Constituţia Masonică, în condiţiile în care col. Chr. 

Georgescu, fostul venerabil, decedase (a trecut la Or.˙. Et.˙. – Orientul Etern). De 

asemenea, se mai ridica o problemă, în sensul că era agreat pentru demnitatea de 

venerabil I.E. Vasiliu, însă acesta nu întrunea condiţiile prevăzute de vechime în 

grad23. La data de 9 octombrie, I.E. Vasiliu, născut în anul 1874, de profesie 
avocat, având gradul de maestru dobândit la 20 iunie 1928, a fost ales în 

demnitatea de venerabil al lojii24. 

În anul 1929, cu ocazia ţinerii Conventului Marelui Orient Român, s-a 

hotărât ca planşele (documentele, adresele, materialele) mai importante să fie 

comunicate forului superior, urmând ca acesta să le retransmită spre cunoştinţă 

generală tuturor atelierelor şi lojelor. Astfel, la 14 februarie 1930, Loja „Discipolii 

lui Pythagora”  înainta Marelui Orient un material foarte interesant referitor la 

perspectivele industriei morăritului în România, autorul, Josef Hiller, directorul 

morii „Steaua S.A.” din Galaţi, raportându-se la criza mondială a producţiei 

agricole în general şi a celei de grâu în special25. 

Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la înfiinţare, în zilele de 28 şi 29 iunie 

1930, Loja „Discipolii lui Pythagora” din Galaţi a organizat o serie de activităţi 

festive. Astfel, în prima zi, la orele 9,30 p.m., a avut loc deschiderea şedinţei 

conform ritualului, introducerea fraţilor vizitatori şi a delegaţilor Consiliului 

Orientului, urmate de salutul de bun venit din partea venerabilului lojii, I.E. 

Vasiliu. Cuvântul acestuia a fost urmat de prezentarea unui scurt istoric al Lojii. 

După închiderea lucrărilor, conform ritualurilor masonice, a avut loc o agapă 

colegială la masa albă. A doua zi, duminică, a fost organizată o excursie pe Dunăre, 

ocazie cu care au fost vizitate Canalul Măcinului şi Pescăriile Statului de la Filipoi, 

cu servirea mesei pe vapor, la care au participat toţi invitaţii26. 

George E. Papadachis, secretarul împuternicit al Lojii „Discipolii lui 

Pythagora” în locul lui Cyril Mendl,  într-o planşă (adresă) datată 14 mai 1931, îşi 

i-a angajamentul realizării unui istoric al Lojii: „Chiar astăzi m-am dus la Fr.˙. 

Mincu şi l-am rugat să-mi caute toate arhivele lui şi voi începe de după masă să-ţi 

                                                        
23 ANIC, fond Masoneria română, dosar 2/1928, fila 337. 
24 Ibidem, fila 315-316. Cu aceeaşi ocazie au fost aleşi ca demnitari: venerabil, I. E. Vasiliu 
3.˙.; I-ul supraveghetor, I. Hiller 30.˙., director de moară; al II-lea supraveghetor C. 
Dumitrescu 3.˙., comerciant; orator, N.X. Lenguceanu 30.˙., avocat; secretar Cyril Mendl 
3.˙., comerciant; maestru expert G. Simionescu 3.˙., avocat; tezaurar, M. Gherasachi 3.˙., 
comerciant; Ospitalier A. Hart 3.˙., comerciant. Delegaţi judiciari: I.E. Vasiliu 3.˙.,  C.Z. 
Buzdugan 3.˙., G. Simionescu 3.˙., de profesie avocaţi. Cu titlu informativ, la data 1 
ianuarie 1929 numărul membrilor activi ai Atel.˙. era de 59. 
25 Ibidem, filele 263-292. 
26 Ibidem, fila 208. 
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prepar un istoric detaliat al Lojii din Galaţi, precum şi toate noutăţile pe care le voi 

găsi în arhiva Mosului, ca să facem o lucrare cel puţin să ne pomenească, dacă nu 

putem cu altceva să-i ajutăm. Fii pe pace că vei avea un dosar unic în felul său din 

partea mea, numai dă-mi răgaz să ţi-l lucrez în linişte şi pace”27. George E. 

Papadachis a avut o activitate masonică foarte intensă şi prin prisma încasării 

taxelor, fiind numit de ceilalţi membri ai Lojii „Cerberul”28. 

La data de 18 noiembrie 1931 are loc realegerea lui I.E. Vasiliu 18.˙. în 
funcţia de venerabil al Lojii. Conform procesului-verbal încheiat cu această ocazie, 

au fost investiţi ca demnitari după cum urmează: I veghetor, Josefh  Hiller 30.˙., 

rentier; II veghetor C. Dumitrescu 18.˙., remizier; orator Grigore Mihăilescu 3.˙., 

avocat; secretar Georges E. Papadachi 3.˙., rentier; trezorier Menelaos Gherassakis 

18.˙., agent maritim; ospitalier dr. E. Strompf 18.˙.; maestru de ceremonii Achille 

Wechler; custode Alecu Guiler; delegaţi judiciari: I.E. Vasiliu 18.˙., Gr. Mihăilescu 

3.˙., M. Sachter 3.˙., avocaţi; Alecu Guillier 18.˙., vicepreşedintele Camerei de 

Comerţ şi C. Dumitrescu 18.˙., remizier29. 

Sfârşitul anului 1931 găseşte Loja într-o situaţie nu tocmai fericită. Din 

cauza recrutării masive de noi membri s-a făcut dispensă în ceea ce priveşte 

calitatea, astfel încât venerabilul şi secretarul Lojii cad de acord asupra faptului că 

se impune: „o adevărată muncă masonică ca să triem fără cruţare multe elemente 

care s-au strecurat sub diferite forme şi care în ultimul timp au făcut un curent 

destul de puternic ca să facă în aşa fel încât să pună Loja sub adormire motivând 

multe absurdităţi, dar col. Mincu şi cu mine (n.n. Georges E. Papadachi, secretar) 

care suntem gălăţeni şi cunoaştem puterea Lojii noastre în străinătate şi activitatea 

pe care au depus-o predecesorii noştri, spunem că nu vor putea izbuti, căci la un 

anumit moment dat chiar 20 de fraţi să mai rămânem şi vom merge înainte (…). 

Într-adevăr, sunt câteva lucruri foarte delicate, dar răul trebuie luat repede şi distrus 

de la rădăcină. Plus la sfârşit câţi vom rămâne, vom lua câteva deciziuni vitale atât 

pentru Lojă, cât şi pentru interesul tuturor. Acestea sunt câteva lucruri importante 

cu începutul în campania 1931-1932, dar care azi le vom face la începutul lunii 

noiembrie, ca să putem alege un comitet mai muncitor şi mai harnic, căci mulţi din 

oficialii masoni lasă mult de dorit, căci toţi se ocupă de politică şi neglijează 

îngrijorător Loja, acesta este purul adevăr” 30. 

                                                        
27 Ibidem, fila 151. Adresa oficială a Lojii era Galaţi, str. Brăilei nr. 10, iar întrunirile aveau 
loc în fiecare zi de miercuri seara la orele 9,30 (ANIC, fond Masoneria română, dosar 
2/1928, fila 98v.). 
28 Ibidem, fila 109. În luna martie 1932, G. Papadachis şi dă demisia din funcţia de secretar, 
datorită unor probleme personale (găsirea unui serviciu flotant la o societate de asigurări), 
în locul său fiind delegat Constantin Dumitrescu (Ibidem, filele 66, 69). 
29 Ibidem, filele 98-99. 
30 Ibidem, fila 95. 
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În zilele de 23 şi 24 aprilie 1932, marele venerabil al Marelui Orient 

Român, Emil I. Papiniu, împreună cu o delegaţie numeroasă de la Bucureşti, la 

care s-au adăugat delegaţii din Cernăuţi şi Bârlad, au făcut o vizită Lojii din Galaţi. 

Ordinea de zi pentru şedinţa solemnă din data de 23 aprilie, ţinută la ora 9 seara, a 

fost următoarea: deschiderea şedinţei conform Ritualului; citirea planşei de 

arhitect; introducerea vizitatorilor; planşa de salut a venerabilului Lojii din Galaţi, 

E.I.Vasiliu; planşa de salut a oratorului Lojii; planşa marelui venerabil, Emil I. 
Papiniu; discutarea diverselor chestiuni referitoare la Masonerie; discutarea 

înfiinţării unei loje la Brăila; închiderea şedinţei conform Ritualului. După şedinţa 

festivă a avut loc un banchet în saloanele de la etaj ale restaurantului Oppler31. 

Consiliul Ordinului de la Bucureşti transmitea săptămâna următoare Lojii 

din Galaţi o scrisoare de mulţumire: „Consiliul Ordinului, luând cunoştinţă din 

relatările fraţilor ce au fost oaspeţii Dumneavoastră, de modul cu deosebire cordial 

în care au fost primiţi şi de înălţătoarea atmosferă ce a domnit, atât la şedinţa 

solemnă, cât şi la banchetul din ziua de 23 crt., îşi face plăcuta datorie să vă 

adreseze mulţumirile sale frăţeşti şi să exprime odată mai mult dorinţa ca Atelierul 

vostru să fie mereu o sursă vie de Înfrăţire Masonică şi de lucru fecund. Sărbători 

de felul acelora la care ne-aţi invitat sunt, totdeauna, sursa unor înfăptuiri de cea 

mai mare importanţă şi nu ne îndoim că şi aceasta va contribui la cimentarea 

solidarităţii masonice şi propăşirea ţelurilor instituţiei noastre. Semnează Marea 

Maestru, Mare Secretar şi Mare Orator”32. 

La 19 noiembrie 1932, Loja „Discipolii lui Pythagora” era informată că în 

şedinţa  Marelui Orient Român (M.˙. O.˙. R.˙.), ţinută la data de 13 noiembrie 

1932, Consiliul Ordinului, la propunerea lui Emil Papiniu, a dispus amnistierea 

tuturor obligaţiilor pecuniare ale membrilor lojii către Trezoreria M.˙.O.˙. până la 

31 decembrie 1932.  În continuarea documentului se sublinia că această atitudine a 

fost luată pentru degrevarea şi ajutorarea Lojii, însă Consiliul Ordinului era convins 

că până la termenul stabilit solicitarea avea să fie onorată, astfel încât acea dată să 

găsească Loja „în bună regulă”. De fapt această amnistiere poate fi interpretată ca 

un ultimatum, termenul limită fiind destul de strâns33. 

Conform unui document datat 22 octombrie 1935, Loja masonică „Discipolii 

lui Pythagora” din oraşul Galaţi avea următoarea conducere: venerabil, Jean E. 

Alexiu, fost decan al Baroului avocaţilor judeţului Covrului; prim veghetor Al. 

Guiller, inginer; secund veghetor I. Feinberg, inginer; secretar Constantin 

Dumitrescu, funcţionar; orator Gr. Mihăilescu, avocat, membru în Parlament; 

                                                        
31 Ibidem, fila 49. 
32 Ibidem, fila 45. 
33 Ibidem, fila 28. 
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ospitalier M. Tennenbaum, medic; tezaurar Vladimir Brozovsky, comerciant; 

maestru de ceremonii G. Papadakis, funcţionar34. 

În concluzie, fără a avea pretenţia unui studiu aprofundat şi a unor relaţionări 

interdisciplinare, considerăm că se impune în mod evident concluzia că Loja 

„Discipolii lui Pitagora” din Galaţi a jucat un rol important în istoria Masoneriei 

din România, atât în ceea ce priveşte începuturile, cât şi în evoluţia istorică 

ulterioară, activând şi în vremuri de restrişte, în condiţiile în care alte loje erau 
intrate în adormire. De asemenea, a jucat un rol important şi în procesul de 

unificare a lojelor şi atelierelor într-o singură instituţie - Marele Orient Român. 

                                                        
34 ANIC, fond Masoneria română, dosar 6/1935, fila 21, copie. 
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DOCUMENTE 

 
Documentul nr. 1 

1885 
 

Cartea de Aur a Respectabilei Loji „Discipolii lui Pythagora” din Galatz  
de la fondarea ei în anul 5865 şi până la finele anului prezent 588635 

Actele şi documentele relative la constituirea Lojii36 

                                                        
35 Lucrarea a fost tipărită în anul 1886, la Tipo-lithografia J. Schenk din Galaţi, cu ocazia 
împlinirii a două decenii de la fondarea Lojii.  
36 Pentru abrevierile utilizate în limbajul masonic, vezi Dicţionar de Francmasonerie, ediţie 
revăzută, corectată şi adăugită de Charles Porset şi Dominique Morillon sub direcţia lui 
Daniel Ligou, Press Universitaires de France, 1987. Prezentăm mai jos câteva prescurtări 
mai uzuale: 
33.˙. - Gradul 33  
A.˙.G.˙. du G.˙.A.˙. de ľU.˙. sau A.˙.L.˙.G.˙.D.˙.A.˙.D.˙.L.˙.U.˙.  (fr. Au Gnome du Grande Auteur de 
ľUnivers) - În Numele Marelui Creator al Universului 
A.˙.N.˙.E.˙.S.˙.L.˙.A.˙.D.˙.G.˙.O.˙.D.˙.F.˙. – În Numele şi sub Auspiciile Marelui Orient al Franţei 
capit.˙. - capitaţie (taxă) 
Cerem.˙. - Ceremonie 
Ch.˙.R.˙.Croix - Cavalerii Crucii Roşii 
Chap.˙. - Capitlul 
Con.˙. - Consiliu 
Cons.˙. Ord.˙. - Consiliul Ordinului 
E.˙.V.˙. - Era Vulgară; opusul acesteia A.˙.V.˙.L.˙. – Anul Venerabilei Lumini sau A.˙.L.˙. – Anno Lucis 
E.˙.V.˙. – (lb. latină, verbum esto) - Vorbă să fie 
F.˙. - frate 
F.˙.F.˙. - fraţii 
F.˙.M.˙. - Francmasonerie 
F.˙.M.˙.R.˙.U.˙. - Francmasoneria Română Unită 
G.˙.A.˙. (fr. Grande Autor) - Marele Autor  
G.˙.M.˙. (fr. Grand Maître) Marele Maestru 
G.˙.O.˙. (fr. Grande Orient) - Marele Orient 
I.˙. G.˙. M.˙. A.˙. A.˙. U.˙. - În Gloria Marelui Arhitect al Universului 
Ill .˙. Fr .˙. - Ilustrul Frate 
L.˙. - Lojă 
ľAt.˙.  (fr. ľAutel) - Atelier 
ľO.˙. Galatz - oraşul Galaţi 
M.˙.L.˙.N.˙.R.˙. - Marea Lojă Naţională Română 
M.˙.M.˙. - Marele Maestru 
mărire/augmentare de salariu - înaintarea în grad 
MMet.˙. - memetul (taxă) 
N.˙.O.˙.P.˙.V.˙.D.˙.M .˙. – (fr.) nu uitaţi decorurile voastre masonice 
N.˙.V.˙.S.˙.P.˙.T.˙.L.˙.N.˙.Q.˙.V.˙.S.˙.C.˙. – (fr.) Noi vă salutăm prin toate numerele cunoscute 
O.˙. - Orient 
Orat.˙. - Orator 
Ord.˙. Etern.˙. - Ordinul Etern (contextual trecut la cele veşnice, în eternitate) 
Pl.˙. - plăţile 
pl.˙. - planşă 
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Annoton 6289. Constitution Symb.˙. Au Rite de Memphis de la R.˙. L.˙. Les Disciples 
de Phytagore, a ľO.˙. de Galatz (Moldavie) No. du sceau 35359. 

 
I 

A la Gloire du Grand Architecte de ľUnivers 
sous les auspices du Grand-Maitre. 

Le Grand Oriente de France. 
A tous les Maçons Réguliers Union, Force, Salut. 

 
Sur la demande présentée le huitième jour du septième mois de ľAn de la vraie 

lumière 1865 (8. 7 bre) E.V. par les frères composant la loge de Les Disciples de Phytagore 
à ľOrient de Galatz, dept. de Moldavie à ľeffet ďobtenir au Rite de Memphis des 
Constitutions pour leur loge sous le dit titre; Vǔ la décision du Conseil de ľ Ordre du 25-me 
jour du 7-me mois de ľannée 5865. 

Nous avons Constitué et Constituons a perpétuité par ces présentes à ľOrient de 
Galatz (Moldavie) une loge de St. Jean sous le titre distinctif de Les Disciples de Phytagore 
et ľautorisons à se livrer aux travaux de ľArt Maçoniquie à charge par Elle de se conformer 
exactement aux Statuts et Règlements faits et a faire en notre Grand Orient et être inscrite 
sur le tableau des loges régulières de France à la date du 8-me jour du 7-me Mois de ľAn de 
la vraie lumière 5865, époque de sa demande reconnaisant et règularisant ainsi les travaux 
faits par Elle de bonne foi jusqu'à ce jour. 

En foi de quoi, nous lui avons délivré ces présentes qui ont été expédiées au Grand-
Orient de France, Sçellées et Timbrées des Sçeaux et Timbre de ľOrdre, Signées de nous et 
contresignées par le chef du Secrétariat général de ľOrdre le 26-me jour 7-me mois de ľAn 
de la vraie lumière 5865. 

                                                                                                                                             
Planşele Lojii - adresele Lojii 
Prof.˙. - profan 
R.˙. – Respectabil 
R.˙.E.˙.A.˙.A.˙. – Rit Scoţian vechi şi acceptat 
R.˙.L.˙. - Respectabila Lojă                 
s.˙.c.˙.  (fr. scelle) - sigiliu 
S.˙.S.˙. - Suveranul Sanctuar 
Sec.˙. - seceretar 
Secret.˙. - secretariat 
Supr.˙. Cons.˙. - Consiliul Suprem 
Surv.˙. (fr. Surveillant)  - Supraveghetor 
Suv.˙. - Suveran 
Trav.˙. (fr. travaile) – muncă 
T.˙.C.˙.F.˙. (fr. Très Cher Frère) – Frate foarte drag. În prescurtările utilizate în scrierea masonică 
dublarea literei marchează pluralul, spre exemplu, TT.˙.CC.˙.FF.˙. (fr. Très Chers Frères) - Fraţi 
foarte dragi. 
T.˙.P.˙.S.˙.G.˙.C.˙. – (fr.) Foarte Puternic Suveran Mare Comandor 
T.˙. V.˙. – Trunchiul Văduvei (Trunchiul de binefacere – coletă) 
Vener.˙. - Venerabil 
V.˙.F.˙. - Venerabilul Frate 
Vis.˙. (fr. Visiteur) - vizitator 
VV.˙.FF.˙. - Venerabilii Fraţi 
V.˙.M.˙. – Venerabilul Maestru 
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Par le Grand Maître de ľOrdre, 

Le Grand-Maître adjoint de ľOrdre, 
Le Président du Conseil de ľOrdre, 

(s.) De St. Jean. (L.S) 
Les membres du Conseil de ľOrdre 

(ss.) E. Vienot A. Hermite. 
Timbré et scellé per nous Garde des sceaux et timbre du Grand Orient 

E. Vienot 33.˙. 
Scellé et enregistré No. 6289 et 35359 par nous Chef du Secrétariat général de ľOrdre 

Thevenot. 

 
 

II 
 

No. 6289 D'annotation 
Grand Oriente de France Supr.˙. Cons.˙. pour la France et les possessions Française. 

Commission d'installation. 
Pouvoirs. 

Commissaires Les V.˙. F.˙. Carence President 
Deal I surv.˙. Zerlendi II surv.˙. 
A. la G.˙. du G.˙. A.˙. de ĽU.˙. 

Au nom et sous les Auspices du Grand Maître de ľOrdre. 
SALUT. UNION. FORCE 

TT.˙.  CC.˙.  FF.˙. 
 

Sur la demande présentée par les membres de la loge en instance de Constitutions 
sous le titre distinctif de Les Disciples de Phytagore au rite de Memphis a ľOrient de Galatz 
tendante à obtenir des Constitutions symboliques sous les-dits titre et rite, a la date du 8 
jour et du 7 M.˙. 5865, époque de la demande. 

Le G.˙. O.˙. de France, Le Grand Maître vous en adresse le titre constitutif sous le 
No. 35.359 du registre du sceau, afin que vous procédiez à ľinstallation dudit Atel.˙., et 
receviez, au nom du G.˙. O.˙. de France, ľobligation des membres qui le composent. 

A ces causes, le G.˙. M.˙. vous donne tous pouvoirs nécessaires, à la charge par vous 
de dresser procés-verbal à tracer de toutes les opérations relatives à ladite installation, en 
conformité des Statuts généraux de ľOrdre. 

Le 26 J.˙. du 7 M.˙. 5865. 
(L.S.) Par le Grand Maître, 
Le Grand Maître adjoint. 
Scellé par nous G.˙. G.˙. du sceau du G.˙. O.˙. de France 
E .˙. Vienot  33 .˙. 
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III 
 

Grand Oriente de France 
Supr.˙. Cons.˙. pour France et possessions Françaises 

                                                       (L.S.) 
OBLIGATION 

 
Je jure ďobéir à la Constitution maçonnique, au statuts et réglements généraux, et de 

rester inviolablement attaché au Grand Orient (Supr.˙. Cons.˙. pour la France et les 
Possessions Françaises), seul Législateur et Régulateur de ľOrdre maçonnique en France, 
sius la haute direction du Grand Maître, chef suprême de ľOrdre. 

En foi de quoi j'ai signé à ľO.˙. de Galatz le 26-me jour du 8-me mois de ľan de la 
V.˙. L.˙. 5865. 

Vener.˙. 
D. S. Rodocanachi  18.˙. 

I Surv.˙.                                                                              II Surv.˙.   
P. Scaramanga 32.˙.                                                           G. Rescanu.˙. 

Orateur.˙. 
F. S. Rodocanachi 

La garde des Timbres                                                                  Secretaire.˙. 
       C. Faulquier.˙.                                                                        Mornand A.˙. 

Membres 
Ph. Sachelario; G. Chiti; L. Gatorno; S. Manto; G. Catzaiti; A. Ralli; E. Karavia;  

G.P. Dracopulo; A. Serphiottis; C. Cossitz. 
Vu et approuvé per nous Délégués de G.˙. O.˙. de France 

F. Deal 18.˙.   A. Carence 32.˙.  A. L. Zerlendi 18.˙. 

 
IV 

Grand Oriente de France 
Supr.˙. Cons.˙. pour France et possessions Françaises 

No. 6289                            (L.S.) 
Procès-verbal ďinstallation 

Commissaires les ff.˙. 
Carance, President 

Deal I Surv.˙. Zerlendi II Surv.˙. 
 

A la Gloire du G.˙. A.˙. de ľUnivers, au nom et sous Auspices du Grand Maître de ľOrdre. 
Salut. Union. Force. 

 
Le 26-e jour de 8-e M.˙. de ľan de la V.˙. L.˙. 5865 Le Grand O.˙. de France, 

représenté par les VV.˙. FF.˙. A. Carence, F. Deal, A. L. Zerlendi Ven.˙. de la R.˙. L.˙. „Le 
Phare Hospitalier O.˙. de Braila” dèlégués par lui en vertu de pouvoirs spéciaux, à ľeffet 
de procéder à ľinstallation de la Loge Les Disciples de Phytagore ľOr.˙. Galatz, a ouvert 
ses travaux sous le point géométrique connu des seuls vrais Maçons dans un lieu très-fort, 
très-èclairè et très-regulier, et ou règnent la Paix, le Silence et ľEquitè. 

 Midi plein. 
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Le V.˙. F.˙. A. Carence en qualité de Dignit.˙. du G.˙. O.˙. dirige le 1-er maillet;  
Le V.˙. F.˙. Deal le 2-e maillet, et 
Le V.˙. F.˙. A.L. Zerlendi le 3-e mailet. 
Siégent à ľO.˙. les VV.˙. FF.˙. D. S. Rodoconachi Ven.˙. de la dite L.˙. 
F.˙. S. Rodoconachi occupe le banc de ľO.˙. 
A. Mornand tient le pinceau. 
Le R.˙. Président fait donner lecture: 
1 Des Pouvoirs conférés par le G.˙. O.˙. aux VV.˙. FF.˙. comme installateurs: 
2 Des Constitutions accordées par le G.˙. O.˙. à la dite Loge enregistrées sous le No. 

du sceaux. 
Le R.˙. Président fait applaudir par une triple batterie à la Constitution par le G.˙. 

O.˙. de France de cette resp. L.˙. et invite à faire transcrire ces deux actes sur son livre 
ďArchitecture. 

Il fait ensuite déposer sur ľAutel, ontre les Pouvoires et les Constitutions, deux 
exemplaires des Statuts géneraux, un Calendier e tune colection des Cahiers des grades, 2 
exemplaires de la constitution nouvelle, la collection des bulletins. Tableau des membres de 
ľAt.˙. et demandes des Diplômes qui avaient accompagné la demande en Constitution. 

Le R.˙. Président invite le V.˙. et les FF.˙. 1 et 2 Surv.˙. à se rendre au pied de ľAutel, 
et à y prêter et signer ľobligation prescrite par les Statuts. Cette formalité est ensuite 
remplie par les autres Off.˙. dignitaires et Membres de At.˙. Ľune des deux obligations sera 
déposée dans les Archives du G.˙. O.˙.  et ľautre dans les Archives de la R.˙. L.˙. Les 
Disciples de Phytagore. 

Le R.˙. Président invite le Vénérable à adreser, dans le plus court délai possible, le 
procés-verbal que la Loge aura rédigé de son instalation. 

Le R.˙. Président prononce un brillant morceau ďArchitecture, dont copie ci jointe e 
tune autre copie deposée aux archives de la R.˙. L.˙. 

Le Ven.˙. de la dite L.˙. a également prononcé un morceau ďArchitecture dont nous 
remettons ci-joint copie ainsi que de celui prononcé par T.˙. C.˙. F.˙. Orateur.˙. 

Cette allocution terminée, le R.˙. Président et les VV.˙.  FF.˙. 1 et 2 Surv.˙. procédent 
dans les formes, et avec le nombre de mystères accoutumés de la R.˙. L.˙. Les Disciples de 
Phytagore a ľOr.˙. Galatz. 

Sur ľinvitation du Président, les Off.˙. dignit.˙. et seuls membres de la R.˙. L.˙. se 
rèunissent au milieu du Temple et y forment la Chaine ďUnion. 

Le R.˙. Président leur donne le mot de semestre, qui lui est fidèlement rapportè par le 
F.˙. M.˙. des Cèrèm.˙. 

Tous les FF.˙. ayant repris leurs places, le R.˙. Président demande aux FF.˙. s'ils ont 
des observations à preséter dans ľintérèt général et dans celui de leur Atel.˙. en particulier. 

Le R.˙. Président ferme ensuite les trav.˙. du G.˙. O.˙. de la manière accoutumèe. 
Minuit plein. 

Avant la fermeture des travaux le Ven.˙. de la L.˙. a demandé que les travaux ne 
soient que suspendus, pour reprendre force at vigueur en Salle de Banquet. 

Aprés avoir porté les six santés ďobligation toutes applaudies par une triple batterie, 
le Ven.˙. en porté une septième pour les Délégués du G.˙. O.˙. de France, à laquelle le T.˙. 
C.˙. F.˙. Carence a répondu au nom du du G.˙. O.˙. de France et des Délégués. 
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Minuit plein-les travaux sont fermés de la manière accoutumée. 
Lesc Commissaires installateurs. 

Deal, A. 18.˙.              Carence 32.˙.                A. L. Zerlendi 18.˙. 
                                                                                           
Tabloul fondatorilor R.˙. L.˙. Les Disciples de Phytagore instalată în Galaţi în a 26 

zi a lunii a opta Anul 5865 V.˙.L.˙. 

 
1. Rodocanachi Demetrius S., negociant;  
2. Scaramanga Paraskeva, negociant;  
3. Rodocanachi Francois S., negociant;  
4. Răşcanu George, prefect de Galaţi;  
5. Cossitz Charles, negociant;  
6. Ralli Ambroise, negociant;  
7. Serphiotis Aristidi, doctor în medicină;  
8. Sachelarios Philippe, doctor în medicină;  
9. Faulquier Emil, negociant;  
10. Mornand Auguste, inginer;  
11. Chiti Jerome, curier maritim;  
12. Gattorno Louis, curier maritim;  
13. Caravia Evangeli, curier maritim;  
14. Catzaitis Gerassimo, negociant;  
15. Dracopulo Jean, negociant;  
16. Mantu Stavrus, judecător. 
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--------------- 

Annot. 9659. Lettres Capitulaires, 
au Ritte français, du S.˙. Chap.˙. disciples 
de Pythagore Vallée du Galatz No. 40942 
du livre de sceaux. 

 
LUX EX (L.S.) TENEBRIS 

A La Gl.˙. du G.˙. A.˙. de ĽUn.˙. 
Au nom et sous les auspices du Souverain 

G.˙. Maitre. 
Le G.˙. O.˙. De france, en son suprem 

Conseil 
A Tous FF.˙. Ch.˙. 

S.˙.  S.˙.  S.˙.  
 

Le Conseil de ľordere ayant pris en 
considération la supplique à lui adressée 
par les TT.˙. CC.˙. FF.˙. composant le 
Champ.˙. de les Disciples de Pythagore à 
la V.˙. de Galatz. Departement de 
Mpldavie, ayant pour objet ďobtenir des 
Chartres capitulaires sous lad.˙. 
dénimination, a la date du 7-e jour du 9-e 
mois de ľanée 5867, afin de povoir se 
livrer à ľétude a la pratique des plus 
hautes sciences Mystiques, a ordonné 
qui΄l leur sera délivré des Chartres Cap.˙. 
sous le titre distinctif des Disciples de 
Pythagore avec plein pouvoir, garanti et 
autorité de tenir un Chap.˙. des dites 
sciences o Rite Français et de les conférer 
a ceux quil jugeront dignes de cette haute 
faveur, aprés quil leur aura aparu que les 
aspirans auront été promus aux degrés 
précédent dans les Chap.˙. régulierament 
constitués par le G.˙. O.˙. de France et 
autres Puissances massoniques regulier 
dont ils se feront représentée les titres 
revêtus de toutes les formalités voulues 
par les statuts er réglements généraux de 
G.˙. O.˙. de F.˙. et à charge en autre, de se 
conformer à ses statuts et regremens 
généraux ainsi qu'à la constitution en date 
de 9-e jour du 12-e mois 5867. 

Les pouvoirs accordés au dit 
Champ.˙. étant concentrés dans 18-e 
Degré jusques et y conpris le grand de 
Ros.˙. Croix, il lui est interdit de conférer 
les degrés superieurs, encore bien 
qu'aucuns membres de Chap.˙. eussent été 
pourvas réguliérement des plus hauts 
degrés, a moins ďun pouvoir spécial que 
le G.˙. O.˙. de France se réserve à lui seul 
de donner lorsquil le juge convénable 
pour le bien général de ľordre. 

En conséquence nous avous 
ordonné et ordonnons à tous Illustres et 
Vaillans Chev.˙. Princes libre acceptés à 
tous Chap.˙. regul et a tous les parfaits 
Maç.˙. de tous les deg.˙. repandus sus les 
deux hémisphères, de reconnaitre de dit 
Chap.˙. 

Donné au G.˙. O.˙. de France, sous 
les Voûte Céleste du Zenitte le 7-e jour du 
mois sppelle Thibette, Anno Lucis 5867 
et de Ľére Chrétiénne le 2 Janvier 1868. 

 
Le Grand Maitre de Ľordre, 

Mellinet. 
Le Grand Maitre adjoint a Lordre, 

Alfred Blanche. 
 

Le Président du Cons.˙. de Ľordre, 
De St. Jean. (L.S.) 

 
Les membres du Con.˙. de ľordre 

delegués 
Galibert 33 

Ecruchoit 30 
Sr. Andre Laplanche 33 

Amand 30 (L.S.) 
 

Timbré et scéllé par nous Garde des 
sceaux et Timbre du G.˙. O.˙. 

Drouet 33. 
Enregistré sous le No. 9659 et 40940 par 

nous Chef du secrétariat du G.˙. O.˙. 
Thevenot. 

-------------- 
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Tabloul Membrilor Ch.˙. R.˙. Croix 

Anul 5867 
1. Rodoconachi Demetre, negociant 
Scaramanga Paraschiva, negociant 
Rodoconachi Françoise, negociant 
Sachelarios Philipp, dr. în medicină 
Vlachutzi Jean, funcţionar 
Serphiotis Aristide, dr. în medicină 
Cossitz Charles, negociant 
Ralli Ambroise, negociant 
Manto Stavru, negociant 
 
Anul 5868 
10. Stavridis Constantin, dr. în medicină 
Rottenberg Sigismund, bancher 
Combuni Panaiotti, curier 
Pioger August, căpitan de marină 
Marinovici Antoin, agent al Comp. Lloyd 
Wender Sigismund, bancher 
Finkelstein Lazar, bancher 
 
Anul 5869 
Borghetti Antoine, negociant 
Rodoconachi Michel, negociant 
Rubinstein Jsidor, bancher 
20. Hauser Joseph, negociant 
Thanasovici Alexandre, căpitan de marină 
Lieberls Alexandre, dr. în medicină 
Rodoconachi Stamati, negociant 
Jernich Joseph , agent consular al Austriei 
Raftopulo Constantin, negociant 
 
Anul 5870 
Krasnapolski Maurice, negociant 
Hinterholtzer Ed., amploiat la Com. 
Europeană 
Screm Jean B., negociant 
Alexandridi Antoine, negociant 
30. Dülken August, inginer 
 
Anul 5871 
Foscolo Pierre, negociant 
 
Anul 5872 
Bielig Otho, fotograf 

Alexandrescu Panait, avocat 
Anul 5874 
Caligari Eustache, preşed. la Curtea de 
Casaţie 
Brociner J.B., negociant 
Anul 5876 
Pineles Samuel, negociant 
Stavresco George, dr. în medicină 
Petresco Theodor, căpitan 
 
Anul 5879 
Pestemagioglu Periclis tipograf 
40. Basarabiano George O., negociant 
Weithofer Theodor, funcţionar 
Braum Alexandru, profesor 
 
Anul 5880 
Reşcano George, prefect 
Hepites Alexandru, dr. în medicină 
Etinger Iulius, bijutier 
Reischer Samuel, negociant 
Marinescu Ch. V., negociant 
Romanovici martin, şef la Telegraf 
Conovici A., funcţionar 
50. Frischman A., farmacist 
Argintoiano A., funcţionar 
Marchiani Romulo, negociant 
Capşea Theodor, căpitan 
 
Anul 5881 
Varlan Costin, avocat 
Tatuseski Anton, farmacist 
Rubinstein Leon, negociant 
Flachs Rafael, negociant 
Ellmann Samuel, negociant 
Agem Kircon, negociant 
 
Anul 5882 
60. Malaxa Constantin, proprietar 
Löbel Leon, bancher 
Czuntu Magardici, negociant 
Schapira Noach, negociant 
Steria Leonida, avocat 
 
Anul 5883 
Cotrutz Ioan, lt. colonel 
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Dumirescu Ion, colonel 
Chelsen S., comerciant 
Antinescu, profesor 
 
Anul 5884 
Duca Nicolae, maior 
70. Spirescu Michail, fotograf 
Berman Abraham, negociant 
Tomescu, negociant 
Ornstein Jaques B., negociant 
Ratescu G.P., avocat 

Michai Gr. De Bonachi, avocat 
Vîrtejeanu Ion, căpitan 
 
Anul 5885 
Bünger Federico, agent de vapoare 
Ciuciucovitz Anton, negociant 
Capelenu Dimitrie G., magistrat la Curte 
80. Nicolescu Elefteriu, magistrat la Curte 
Munteanu George J., funcţionar 
82. Czuntu Ştefan, negociant 

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

No. ďordre                                                                                                 No. du sceau 
116 59.789 

Grand Orient de France 
Supréme Conseil pour la France et les possessions Françaises 

Récompense Maçonnique 
 

Le Grand orient de France dans sa Séance solennelle du 17 Sept.˙. 1881 (E.V.) sur le 
rapport de la Commission des Récompenses, adopté par le Conseil de ľOrdre, a décerné un 
Médaille au T.˙. C.˙. F.˙. à La R.˙. Loge Les Disciples de Pythagore O.˙. de Galatz 
(Roumanie) en reconnaissance de son attachement au Grand Orient de France et de son 
dévouement aux vres humanitaires. 

 
Le Président du Cons.˙. de Ľordre, 

De St. Jean. 
Les Vice-Présidents                                                              ….       Les Secretaires 

  Cousin, Caubet.                                                                    G. Krunboff, A. Paullet. 
Scellé et Timbré 

Par nous Garde des sc.˙. et timbres 
Neury Cammau 33 

Enregistré sous le No. 3096 
Le schef du. Secrétariat 

Theveneau 
-------------------- 

 
CHRONOLOGIE 

Ven.˙. R.˙. L.˙. „Discipolii lui Pythagora” 
 

1. 1865 Demetre S. Rodoconachi 
2. 1871 Michel S. Rodoconachi 
3. 1873 Antoine Marinovici 
4. 1880 George Răşcanu 
5. 1885 Federico Bünger 

Ven.˙. ďonóre ad-vitam 
Marinovici Antoine 
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CHRONOLOGIE 
Prezidenţilor Suv.˙. Capitol „Discipolii lui Pythagora” 

 
1. 1867 Rodoconachi S. Demetre 
2. 1871 Rottenberg Sigismund 
3. 1880 Lieberls Alexandre 
 

Membri activi ai R.˙. L.˙. Disciples lui Pythagore 
Alexandru Panait 18.˙., avocat; 
Abramovici D. 18.˙., negociant; 
Aschenazi M. 3.˙., deto;  
Adger Victor 3.˙., deto; 
Atger J. 3.˙., deto; 
Antonescu Dimitrie 1.˙., deto; 
Andreescu George 1.˙., deto; 
Brociner J. B. 18.˙., deto; 
Braun Alexandre 18.˙., deto; 
Babenco Emanoel 3.˙., antreprenor; 
Brossard L. 3.˙., expeditor; 
Botez Dinculescu Ion 3.˙., căpitan; 
de Bonachi Groigoriadi Michaiu 18.˙., 
avocat; 
Brünger Federico 18.˙., agent de 
vapoare; 
Cotrutz I. 18.˙., lt. colonel; 
Czuntu Ştefan 18.˙., deto; 
Czuntu Walerian 18.˙., deto; 
Capşea Teodor 18.˙., căpitan; 
Ciuciucovici A. 18.˙., negociant; 
Chatiner A. 18.˙., deto; 
Dulugea Marinescu Ion 3.˙., funcţionar; 
Dall Orsso A. 3.˙., directorul Băncii 
Române; 
Dracos Constantin 3.˙., negociant; 
Dracos Haralamb 1.˙., deto; 
Frankl J. M. 3.˙., deto; 
Fischer M. 3.˙., deto; 
Frigator V. 3.˙., deto; 
Flavian Iulius 3.˙., căpitan; 
Feldman S. 2.˙., doctor în medicină; 
Gross M. 3.˙., bancher; 
Gamulea G.I. 1.˙., avocat; 
Heilpern Philipp 3.˙., bancher; 

Heiman Tinktin 3.˙., negociant; 
Helm Koseph 3.˙., fabricant; 
Hellwig Friedrich 3.˙., negociant; 
Hoephner Johan 1.˙., deto; 
Joseph Ovanes 3.˙., deto; 
Iorgulescu Grigore 3.˙., funcţionar; 
Liberls A. 32.˙., doctor în medicină; 
Löbel L.A. 18.˙., bancher; 
Mendl Theodor 3.˙., negociant; 
Malaxa P. Constantin 18.˙., proprietar; 
Malawasi G. 18.˙., agent de vapoare; 
Mihalcea Nicolae 3.˙., funcţionar; 
Nicoli Henrich 3.˙., doctor în medicină; 
Naum Vassile 1.˙., funcţionar; 
Nenişor Constantin 3.˙., avocat 
Pineles Samoil 18.˙., negociant; 
Pasco M. 3.˙., deto; 
Popescu G. Dimitrie 18.˙., inginer; 
Portocală Miltiadi 3.˙., funcţionar; 
Reischer S. 18, negociant; 
Ruas L. 3.˙., deto; 
Redingher 3.˙., fabricant; 
Schapira Noach 18.˙., negociant; 
Sax Solomon 3.˙., deto; 
Schlesinger J. 3.˙., deto; 
Stelian Steriano 3.˙., deto; 
Schapira Herman 3.˙., bancher; 
Schenk Isidor 3.˙., tipograf; 
Tatuseski Anton 18.˙., farmacist; 
Theodorescu I. G. 3.˙., negociant; 
Warlan Constantin 18.˙., avocat; 
Vârtejenu I. 18.˙., căpitan; 
Viete Gaston 3.˙., consulul Republicii 
Franceze.

 



 

Membri Onorifici 
Marinovici Alexandru 32.˙., Venerabil Ad-vitam 

Flacs R. 18.˙. 
Rubinstein Jisidor 18.˙. 

Demnitari 
R.˙. L.˙. Disciples lui Pythagora Or.˙. Galatz pe anul 5885-5886 

 
Ven.˙.  F.˙. Federico Bünger 18.˙., agent al vapoarelor austriece Lloyd; 
I. Surv.˙. Cotrutz Ion 18.˙., lt. colonel; 
II. Surv.˙. Reischer Sam. 18.˙., negociant; 
Orator de Bonachi Grigoriadi Mihai 18.˙., doctor în drept, mare proprietar, senator; 
Orator ajutor Warlan Costin 18.˙., fost deputat; 
Secretar P. Alexandrescu 18.˙., avocat; 
Secretar ajutor Joseph O. 3.˙., funcţionar; 
Mare Expert Brociner J.B. 18.˙., negociant; 
Trezorier Malavasi G. 18.˙., agentul vapoarelor Mesageria Franceză; 
Ospitalier Ciuciucovici Anton 18.˙., negociant; 
Port Stindard Fischer M. 3.˙., deto; 
I Maestru de Ceremonie Chatiner A. 18.˙., deto; 
II Maestru de Ceremonie Frigator V. 3 .˙., deto; 
Arhivist Zenter J. 3.˙., deto; 
II Expert Vertejenu I. 18.˙., căpitan; 
III Expert Schapira H. 3.˙., bancher; 
Arhitect Theodorescu I.G. 3.˙., negociant; 
Maestru de Banc Tatuseski A. 18.˙., farmacist; 
Acoperitor Schenk J. 3.˙., tipograf. 

 

 
Documentul nr. 2 

1927 
 

Statutele Comitetului Filantropic „Discipolii lui Pitagora”din Galaţi  
 

Proces-verbal37, 
Astăzi, anul una mie nouăsute douăzeci şi şapte, luna august, în 26, 

Noi, membrii „Comunităţii Filantropice” din Galaţi, întrunindu-ne în şedinţa plenară, 
am constatat cele ce urmează: 

Acest Comitet s-a constituit în vara anului 1865, cu prilejul ivirii unei epidemii de 
holeră în Galaţi, dând ajutoarele cele mai eficace pentru stingerea respectivei epidemii, 
după care, în ziua de 26 august acel an, adică astăzi exact 62 ani de atunci, s-a declarat 
constituit permanent, având drept scop „Binefacerea”, scop pe care l-a urmat potrivit 
evenimentelor prin care a trecut ţara în tot acest răstimp. 

Astăzi, pe lângă binefaceri propriu-zise, Comitetul a mai luat asupra sa instrucţia şi 
creşterea, deocamdată, a doi fii de ţărani care să fie pregătiţi pentru comerţ, aceasta avându-

                                                        
37 SJANG, Tribunalul judeţului Covrului. Acte autentice, dosar 18/1927, f. 248-250, 278-
279, actul autentificat la nr. 3281 din 22 septembrie 1927. 
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se în vedere că în oraşul nostru respectiva ramură de activitate naţională se află aproape 
exclusiv în mâinile străinilor. 

Felul conştiincios şi  patriotic cum acest Comitet s-a achitat de misiunea sa de la 
început chiar se vede publicat în Monitorul Oficial no. 236 din 26 noiembrie 1865, care 
glăsuieşte astfel: 

 
„NOI ALEXANDRU IOAN I 

Prin Graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Principatelor Unite,  
La toţi de faţă şi viitori, Sănătate,  

Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la Departamentul Internelor, 
Agriculturii şi Lucrărilor Publice sub no. 5040, considerând cele expuse în acest raport, am 
decretat şi decretăm cele ce urmează: 

Art. 1. Exprimăm Domneştile noastre mulţumiri d-lor G. Răşcanu şi I. Lenge, 
prefecţii districtelor Covurlui şi Brăila, care, la apariţia holerei în oraşele Galaţi şi Brăila, au 
desfăşurat o activitate şi un zel neobosit în executarea tuturor măsurilor sanitare, ceea ce a 
contribuit în a uşura bolnavii şi a încuraja populaţia. 

Art. 2. Exprim Domneştile noastre mulţumiri consilierilor comunali din Galaţi şi 
Brăila, de a fi înlesnit sumele necesare stabilirii spitalelor speciale pentru holerici, în urma 
iniţiativei luate de Direcţiunea Sanitară, şi îndeosebi d-lor Viţiu şi Berlescu, primarii 
acestor două comune, care, ca buni părinţi, au dat cele mai bune îngrijiri bolnavilor. 

Art. 3. Exprimăm Domneştile noastre mulţumiri doamnei Anna Ghyka, care în 
timpul duratei holerei din Galaţi a dat bolnavilor lipsiţi de mijloace îngrijiri admirabile, 
petrecând la capătâiul lor zile întregi şi o bună parte din nopţi. 

Art. 4. Exprim Domneştile noastre mulţumiri d-lor D. S. Rodocanaghi, G. Cositz, 
P.G. Scaramanga, G. Catzaiti, F.S. Rodoconachi şi G. Dracopol, membrii Comitetului 
Filantropic care s-a instituit la Galaţi la izbucnirea holerei şi care s-au distins prin îngrijirile 
ce au dat bolnavilor săraci. 

Art. 5. Exprim Domneştile noastre mulţumiri d-lui Dr. Aristide Serfioti de fi luat 
iniţiativa constituirii Comitetului Filantropic şi pentru îngrijirile ce a prodigiat bolnavilor. 

Art. 6. Exprim Domneştile noastre mulţumiri corpului medical din Galaţi şi Brăila şi 
îndeosebi domnilor dr. Stavridi, Sakelario, Popescu Ellendogen, Stathato, Sacofaratu, 
Nicolaide, Merlich, Hepites, Micovici, Pană, Golucci, Michael Stetter şi Petzali, care s-au 
distins în această împrejurare prin zelul şi activitatea lor. 

Art. 7. În cele din urmă, ministrul nostru secretar de stat la Departamentul Internelor, 
Agriculturii şi Lucrărilor Publice este însărcinat cu promulgarea prezentului Decret. 

Dat la Bucureşti, 21 octombrie 1865. 
                                                                  ALEXANDRU IOAN I 

Ministru secretar de stat la Departamentul Internelor, Agriculturii şi Lucrărilor 
Publice, ss. General Florescu. 

No.1400.” 
 
Cum această instituţie se alimentează din cotizaţiile noastre lunare, din ofrandele 

benevole ale noastre şi ale publicului gălăţean, cum şi din serbările ce dăm, trebuie neapărat 
să ne constituim după formele legale, ca să putem avea toate drepturile să funcţionăm. 
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În acest scop o Comisie, compusă din dl. colonel Christodulo Georgescu, 
preşedintele Comitetului, dl. G. Demerescu, secretarul Comitetului şi dl. avocat C.Z. 
Buzdugan, membru în Comitet, va îndeplini cuvenitele formalităţi cerute de lege. 

Semnaţi: colonel D. Mincu, str. Brăilei nr. 10; Ornştein Iosef, str. Spitalului nr. 8; 
col. Gh. Georgescu, str. Griviţei nr. 18; dr. S. Feldman, str. Frumoasă nr. 36; G. 
Rossolimos, str. col Boyle; Max Weisbluth, str. Pasajul Mercur nr. 4; I. Hiller, str. Mihai 
Bravu nr. 4; G. Pascu, Bucureşti, str. Canatacuzino nr. 70; C. Kaufmes, str. Grădina Veche 
nr. 78; col. A. Athanasiu, str. Mavramol nr. 116; M. Helder, str. Domnească; H. 
Dinermann, str. Cereş nr. 38; I. Kleiner, str. Mare nr. 75; M. Gavrilescu, amiral, Constanţa; 
I. Guiller, str. M. Bravu nr. 40; B.E. Katevenis, str. Cheiului; Stefanos Sofianos, str. 
Portului; G. Axidelis, str. Pasajul Bursei; A. Heldner, str. Traian nr. 155; I. Roesler, str. 
Holban nr. 17; C.Z. Buzdugan, str. E. Rădulescu nr. 16; Em. M. Mochodos, str. Portului nr. 
28; P.H. Focas, str. Belvedere; Aurel Scurtu, str. Domnească; M. Gh. Gherassaki, str. 
Sfinţii Apostoli nr. 61; Jean Marango, str. maior Foti nr. 11; Spiru Polakis, str. Portului; 
Isac Winder, str. Maior Foti nr. 17; P.G. Antoulis, str Brăilei nr. 36; Iohn Cotachis, str. 
Egalităţii nr. 7; Millo Radonici, str. Dogăriei nr. 14; Grigore Trancu, str. Eminescu 11; C. 
Demerescu, str. Portului; D.E. Strompf, str. Col. Boyle nr. 26; I. Schwartz, str. Cuza Vodă 
nr. 11; B. Reichmann, Brăila, str. Sf. Petru nr. 2; B. Morgenstern, str. Portului; Arthur Hart, 
str. Col. Boyle; H. L. Brand, str. Braşoveni nr. 38; Dr. Hart, str. Maior Foti nr. 17; G.C. 
Mateescu, str. Zânelor nr. 7; G. Simionescu, str. V. Macri nr. 30; R. Weiman, str. 
Pescăriilor; C.N. Vasiliadis, str. Pasajul Bursei; Ciryl Mendl, str. Col. Boyle; Onig 
Balegdgian, Brăila, str. Orientală nr. 12; Emil Daufin, str. Cuza Vodă; Leon Heilperin, 
Bucureşti, str. Pasajul Bursei nr. 2; Grigore L. Trancu Iaşi, Bucureşti, str. Toamnei; S. 
Margulius, director Fabrica Buhuşi; avocat G. Vasiliu, str. Lascăr Catargi nr. 3; L. Paucker, 
Bucureşti; doctor Dacian, str. Fraternităţii; I.E. Vasiliu, str. Mavramol; ing. I. Feinberg, str. 
E. Rădulescu; O. Kleiner, str. Mare nr. 75; G. Vârlan, str. Mavromol nr. 43. 

Pentru conformitate,  Preşedinte, colonel Ch. Georgescu;  Secretar, C. Demetrescu; 
Membru delegat, avocat, C. Z. Buzdugan. 
Redactor şi martor de identitate, C.Z. Buzdugan38. 
 

STATUT39 
 

Capitolul I 
Art. 1. Se cheamă la viaţă activă şi legală asociaţia „Comitetul Filantropic” din 

Galaţi, înfiinţat la 26 august 1865, ai cărui membri, pe lângă cei care au fost şi care sunt 
astăzi în viaţă, vor mai fi şi toţi acei care se vor înscrie de azi înainte. 

Denumirea acestei instituţiuni a fost, şi este: „Comitetul Filantropic din Galaţi 
Discipolii lui Pitagora”. 

Art. 2. Scopul respectivei instituţii este ajutorul moral şi material, atât a membrilor 
ajunşi în lipsuri, cât şi a văduvelor şi copiilor săraci, în special, s-a înfiinţat o casă de ajutor, 
asigurând întreţinerea şi educaţiunea acestora din urmă, începând cu fiii de ţărani. 

                                                        
38 Urmează ştampila de legalizare a Tribunalului Judeţului Covrului, Secţia I-a, nr. 3281 din 
22 septembrie 1927. 
39 SJANG, Tribunalul judeţului Covrului. Acte autentice, dosar 18/1927, f. 248-250, 278-
279, actul autentificat la nr. 3282 din 22 septembrie 1927. 
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Art. 3. Sediul comitetului este în Galaţi. 
Art. 4. Durata lui este nelimitată, iar comitetul filantropic nu se poate dizolva decât 

în condiţiile prevăzute de art. 32 din prezentul statut. 
Capitolul II 

Membrii Asociaţiei 
Art. 5. Comitetul Filantropic „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi se compune din 

următorii membri: 
a) membrii fondatori care au înfiinţat acest comitet la 26 august 1865 şi care, spre a 

li se păstra pentru vreme cât mai îndelungată numele, îi indicăm aici. Aceştia sunt: dr. 
Serfioti Aristide, medic colonel40; dr. Sachelarie Filip, medic practicant; Mantu Stavru, 
magistrat; Morand August, inginer; Rodoconachi S. Dimitrie, negociant; Scaramanga 
Pararcheva, negociant; Rodoconachi S. Francois, negociant; Cossitz Carol, negociant; Ralli 
Ambrosie, negociant; Folquier Emile, negociant; Catzaiti Gherasim, negociant; Dracopolo 
Jean, negociant; Chiti Jerome, courier maritime; Gattorno Louis, courier maritime; Caravia 
Eugen, courier maritime41; 

b) membrii activi sunt acei care depun o cotizaţie lunară, care se fixează în fiecare an 
şi care pentru anul în curs este de lei 10 lunar; 

c) membrii onorifici sunt acele persoane care dau în mod deosebit sprijinul lor moral 
şi material asociaţiei, ajutând-o în dezvoltarea ei. 

Până în prezent avem un singur membru onorific, şi anume dl. G. Răşcanu, în mai 
multe rânduri fost prefect al Judeţului Covrului, prin anii de la 1865 la 1885. 

Art. 6. Admiterea membrilor activi se face de consiliul de administraţie, în urma unei 
cereri prin care se obligă cum că se va supune în totul condiţiunilor prevăzute de acest 
statut. 

Art. 7. Membrii onorifici se proclamă de Adunarea Generală, după propunerea 
consiliului de administraţie. 

Art. 8. Fiecare membru, la înscrierea în comitetul filantropic, este îndatorat a plăti o 
taxă de înscriere de lei una sută, care taxă poate varia după hotărârile adunărilor generale. 

 
Capitolul III 

Fonduri băneşti 
Art. 9. Resursele comitetului se compun din: 
a) cotizaţiile lunare (aliniatul b de sub art. 5); 

                                                        
40 Vezi fotografia dr. Aristide Serfioti şi unele diplome acordate acestuia de Masonerie în Medalii şi 
însemne masonice – istorie şi simbol. Catalog de expoziţie, Bucureşti, 2006, expoziţie organizată sub 
patronajul Muzeului Naţional de Istorie a României, poziţiile din catalog 213-216. 
41 Membri fondatori, 16 la număr, sunt nominalizaţi într-o altă ordine şi cu mici variaţiuni ale numelor 
şi în Cartea de Aur a Lojii Discipolii lui Pitagora – oraşul Galaţi, de la fondarea ei anul 5865 şi 
până la finele anului prezent, Tipo-lithografia J. Schenk, Galaţi, 1886, p. 11. Cartea de Aur… 
consemnează faptul că de la fondare (1865) până în anul 1886 au fost iniţiaţi sau afiliaţi la Loja 
Discipolii lui Pitagora un număr de 425 membri, vezi lista acestora în op. cit., p. 12-28. Din 
perspectiva profesiilor paleta era exrem de variată, printre membri titulari regăsind: miniştri (Dimitrie 
A. Sturdza), consuli, mari proprietari, antrepenori, bancheri, hotelieri, directori de societăţi, agenţi 
maritimi, magistraţi, primprocurori, procurori, preşedinţi de tribunale, şefi de vamă, avocaţi, 
profesori, medici, farmacişti, arhitecţi, artişti, tipografi, ofiţeri, militari, ofiţeri de marină, maşinişti, 
mecanici, controlori de navigaţie, ingineri, funcţionari de la Comisia Europeană a Dunării, şefi de 
gară, funcţionari la Calea Ferată, funcţionari consulari, funcţionari publici, studenţi, telegrafişti, 
fotografi, casieri, ceasornicari ş.a. 
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b) taxele de înscriere (art. 8); 
c) donaţiuni benevole; 
d) beneficiile serbărilor şi a petrecerilor organizate de comitet. 

Capitolul IV 
Îndatoririle şi excluderile membrilor din comitet 

Art. 10. Pot fi membri ai Comitetului Filantropic „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi 
persoanele  majore de sex bărbătesc din orice localitate a României, pe baza unei cereri 
adresate preşedintelui şi aprobată de Consiliul de Administraţie al Comitetului Filantropic. 
Prezentarea se face de un membru al comitetului. 

Numele membrilor înscrişi, retraşi sau radiaţi din comitet este adus la cunoştinţa 
primei adunări generale a comitetului filantropic. 

Art. 11. Comitetul poate funcţiona cu oricare număr de membri. 
Art. 12. Membrii înscrişi în comitetul filantropic au următoarele îndatoriri: 
a) să urmeze regulat cu plata cotizaţiilor; 
b) să participe la întrunirile, serbările şi ceremoniile comitetului, potrivit 

invitaţiunilor ce li se vor face de preşedinte; 
c) să participe la înmormântarea membrilor decedaţi. 
Art. 13. Calitatea şi drepturile de membru al comitetului filantropic se pierd prin 

excludere, când membrul prin faptele sale îşi compromite situaţia morală faţă de ceilalţi 
membri sau când prin conduita sa vădită arată rea voinţă faţă de instituţie. 

În acest caz excluderea se pronunţă de consiliul de administraţie, fie din proprie 
iniţiativă, fie după propunerea a cinci membri societari. 

 
Capitolul V 

Administraţia comitetului 
Art. 14. Comitetul Filantropic „Discipolii lui Pitagora” este condus, administrat şi 

controlat de: 
a) un consiliu de administraţie; 
b) un comitet de cenzori; 
c) adunarea generală. 
Art. 15. Consiliul de administraţie se compune din 9 membri aleşi de Adunarea 

generală dintre membrii colectivului filantropic. 
Art. 16. Consiliul alege din sânul său: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un casier şi 

un secretar contabil, care păstrează însărcinările lor timp de 5 ani. Ceilalţi membri se 
primenesc câte doi la fiecare doi ani, prin tragere la sorţi, putând fi realeşi. 

Art. 17. Consiliul de administraţie se alege de adunarea generală prin vot secret, cu 
majoritate absolută a membrilor prezenţi, putând fi realeşi la fiecare perioadă de 5 ani. Tot 
în asemenea condiţiuni se aleg 3 cenzori pe timp de 2 ani. 

Funcţiunile consiliului şi ale cenzorilor sunt onorifice. 
Art. 18. Deciziunile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea membrilor 

consiliului. 
Orice deciziune, spre a fi valabilă, trebuie să întrunească cel puţin 5 voturi contra 

încheierii acestei majorităţi, minoritatea îşi va constata împotrivirea în registrul 
deliberaţiunilor. 

Art. 19. Consiliul de administraţie ţine şedinţele sale ori de câte ori este trebuinţă, 
pentru a rezolva lucrările aflate în curs. 
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Convocarea consiliului se face din iniţiativa preşedintelui sau a unuia din 
vicepreşedinţi. 

Deliberaţiunile consiliului se constată prin procese-verbale în registrul special. 
Numele membrilor prezenţi se constată în corpul procesului-verbal al fiecărei 

şedinţe. 
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii prezenţi. 
Copii după deliberaţiunile ce ar urma să se producă în justiţie sau alte instanţe se 

certifică de preşedinte sau unul din vice preşedinţi. 
Art. 20. Preşedintele reprezintă comitetul filantropic faţă de autorităţile 

administrative, judiciare etc., precum şi faţă de persoana a 3-a, având dreptul de a da pentru 
aceasta şi procuraţiuni. 

În lipsa preşedinţilor aceste prerogative revin de drept unui vicepreşedinte. 
Art. 21. Anul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 

decembrie, inclusiv. 
Capitolul VI 

Comitetul cenzorilor 
Art. 22. Supravegherea executării statutelor şi a deciziunilor adunărilor generale este 

încredinţată unui comitet de trei  cenzori, care se aleg de adunarea generală. 
 

Capitolul VII 
Casierul şi secretarul contabil 

Art. 23. Casierul, ajutat de secretarul contabil, ţine registrele necesare contabilităţii 
comitetului. 

Casierul este răspunzător de încasările făcute şi de actele ce le are în păstrarea sa şi 
spre păstrare. El încasează veniturile comitetului, efectuează plăţile după buget, aprobate de 
consiliu, prezintă consiliului situaţia cassei la fiecare şedinţă. 

Art. 24. Secretarul contabil ţine în regulă contabilitatea comitetului făcând balanţa 
trimestrială, cum şi de finele anului pentru adunarea generală. 

 
Capitolul VIII 

Adunarea Generală 
Art. 25. Adunarea Generală reprezintă totalitatea membrilor comitetului filantropic. 

Ea este convocată de Consiliul de administraţie prin preşedinte ei. 
Adunarea Generală se întruneşte de ordinar în primul trimestru al fiecărui an, în 

ziua, ora şi locul ce se vor indica de Consiliul de Administraţie. 
Adunarea Extraordinară se întruneşte ori de câte ori va fi necesitate. 
Convocările se fac prin o încunoştiinţare ce se va publica cu 15 zile înainte prin un 

ziar local sau prin afipte. Această încunoştiinţare trebuie să cuprindă chestiunile pentru care 
adunarea este chemată să delibereze. 

Deciziunile sunt obligatorii pentru toţi membrii absenţi sau desidenţi. 
Înainte de deschiderea şedinţei, membrii semnează într-o foaie de prezenţă. 
Art. 26. Adunările generale şi extraordinare nu vor putea ţine şedinţe decât numai cu 

jumătate plus unul din total al membrilor Comitetului. 
Dacă la prima convocare nu se va întruni numărul de membrii cerut, se va face o a 

doua convocare, când se va ţine şedinţă cu oricâţi membri vor fi prezenţi, oricare ar fi 
numărul lor. 
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Art. 27. Deciziunile Adunării Generale şi extraordinare se dau cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenţi şi se constată prin procesul-verbal subscris de membrii 
Consiliului de Administraţie. 

La deschiderea şedinţei se va alege pentru compunerea Consiliului doi secretari şi 
doi <scrutatori> care nu fac parte din consiliu. 

Art. 28. Toate deciziunile Adunării Generale se iau cu vot secret sau prin aclamaţiuni 
şi cu majoritatea absolută a voturilor. În chestii de persoane, votul este totdeauna secret. 

Dacă la prima votare nu se va putea obţine majoritatea absolută, se va proceda la o a 
doua votare, când deciziunea va fi valabilă cu o majoritate relativă. 

Art. 29. Adunarea generală se ocupă principalmente  cu următoarele lucrări: 
a) aprobarea raportului Consiliului de Administraţie şi al cenzorilor; 
b) aprobarea bilanţului şi compturilor Comitetului; 
c) descărcarea Consiliului de Administraţie de gestiune ş.a.; 
d) deliberarea asupra propunerilor menţionate prin publicările de convocare; 
e) modificarea statutelor; 
f) dizolvarea Comitetului Filantropic şi alegerea lichidatorilor; 
g) în general asupra tuturor chestiunilor care îi sunt atribuite prin prezentele statute. 
 

Capitolul IX 
Contestaţiile 

Art. 30. Diferendele care se vor ivi în tipul duratei asociaţiei sau în timpul lichidării 
se vor judeca de autorităţile competente, conform Codului Comercial. 

Art. 31. Contestaţiunile contra Consiliului de Administraţie se vor judeca de 
Adunarea Generală. 

 
Capitolul X 

Modificarea Statutelor 
Art. 32. Modificarea statutelor se va face îndată ce se va simţi trebuinţa, 

convocându-se în acest scop o adunare generală ad-hoc. 
 

Capitolul XI 
Dizolvarea şi lichidarea Comitetului Filantropic 

Art. 33. Când din oarecare împrejurări Comitetul se va dizolva, se va stabili de 
Adunarea Generală modalitatea sau se va convoca o adunarea generală ad-hoc, 
conformându-se în acest sens articolelor 54-65 din Legea de la 1 februarie 1924. 

 
Capitolul XII 

Dispoziţii tranzitorii 
Art. 34. Domnii colonel Christodulo Georgescu, C. Demetrescu şi avocat C.Z. 

Buzdugan sunt autorizaţi cu depline puteri de către noi, membrii Comitetului Filantropic 
„Discipolii lui Pitagora”, să îndeplinească toate formalităţile pentru dobândirea calităţii de 
persoană juridică a Comitetului: colonel D. Mincu, str. Brăilei nr. 10; Ornştein Iosef, str. 
Spitalului nr. 8; col. Gh. Georgescu, str. Griviţei nr. 18; dr. S. Feldman, str. Frumoasă nr. 
36; G. Rossolimos, str. col Boyle; Max Weisbluth, str. Pasajul Mercur; I. Hiller, str. Mihai 
Bravu nr. 4; G. Pascu, Bucureşti, str. Canatacuzino nr. 70; C. Kaufman, str. Grădina Veche 
nr. 78; col. A. Athanasiu, str. Mavramol nr. 116; M. Helder, str. Domnească; H. 
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Dinermann, str. Cereş nr. 38; I. Kleiner, str. Mare nr. 75; M. Gavrilescu, amiral, Constanţa; 
I. Guiller, str. M. Bravu nr. 40; B.E. Katevenis, str. Cheiului; Stefanos Sofianos, str. 
Portului; G. Axidelis, str. Pasajul Bursei; A. Heldner, str. Traian nr. 155; I. Roesler, str. 
Holban nr. 17; C.Z. Buzdugan, str. E. Rădulescu nr. 16; Em. M. Mochodos, str. Portului nr. 
28; P.H. Focas, str. Belvedere; Aurel Scurtu, str. Domnească; M. Gh. Gherassaki, str. 
Sfinţii Apostoli nr. 61; Jean Marango, str. maior Foti; Spiru Polakis, str. Portului; Isac 
Winder, str. Maior Foti nr. 17; P. G. Antoulis, str. Brăilei nr. 36; Iohn Cotachis, str. 
Egalităţii nr. 7; Millo Radonici, str. Dogăriei nr. 14; Gr. Trancu, str. Eminescu; C. 
Demerescu, str. Portului; D.E. Stropf, str. Col. Boyle; I. Schwartz, str. Cuza Vodă; B. 
Reichmann, Brăila, str. Sf. Petru nr. 2; B. Morgenstern, str. Portului; Arthur Hart, str. Col. 
Boyle; H. L. Brand, str. Maior Foti nr. 17; G.C. Mitescu, str. Zânelor nr. 17; G. Simionescu, 
str. V. Macri nr. 7; R. Weiman, str. Pescăriilor; C.N. Vasiliadis, str. Pasajul Bursei; Ciryl 
Mendl, str. Col. Boyle; Onig Balegdgian, Brăila, str. Orientală nr. 12; Emil Daufin, str. 
Cuza Vodă; Leon Heilperin, Bucureşti, str. Pasajul Bursei; Grigore L Trancu Iaşi, 
Bucureşti, str. Toamnei; S. Margulides, director Fabrica Buhuşi; avocat G. Vasiliu, str. 
Lascăr Catargi nr. 3; L. Paucker, Bucureşti; doctor Dacian, str. Fraternităţii; I.E. Vasiliu, 
str. Mavramol; ing. I. Feinberg, str. E. Rădulescu; O. Kleinev, str. Mare nr. 75; G. Vârlan, 
str. Mavromol nr. 43; 

Pentru conformitate, 
Preşedinte, colonel Ch. Georgescu; 
Secretar contabil, C. Demetrescu; 

Membru autorizat, avocat C. Z. Buzdugan. 
 

Redactor şi martor de identitate, C. Z. Buzdugan. 
 
Documentul este validat prin ştampila Comitetului Filantropic „Discipolii lui 

Pitagora”, cu legenda: COMITETUL FILANTROPICU GALAŢI – 1865. 
 
Documentul nr. 3 
 

„Jubileul de 200 de ani 1732-1932. 
 Evoluţiunea Istorică în Masoneria din România”  

de colonel I.T. Ulic 33.˙. 
 
Ordinul Martinist. Martinez de Pasqually împreună cu discipolul său, Louis-Claude 

de Saint-Martin, contemporani cu ultimii rozicrucieni din Anglia, opunându-se din toate 
puterile lor în simbolismele naive date unei corporaţiuni de <minieri>…, în credinţa că 
tradiţiunea artei lor va trece generaţiunilor viitoare în toată puritatea sa… şi văzând cu 
durere că ştiinţa sacră nu suportă mai gravă mutilare decât în sânul acestei corporaţii, care 
termină pentru a se coborî în rangul unei societăţi ignorante, neştiutoare propriei sale naturi 
şi scopului său primitiv…, au reunit în jurul lor un mic număr de oameni cu dorinţa gata de 
a sacrifica şi personalitatea lor fără nicio altă speranţă de recompensă decât numai de a 
transmite oricăror discipoli, cu îngrijire aleşi, învăţăturile luminoase ale hierophanţilor.˙. 
din antichitate şi a succesorilor lor, ale kabaliştilor.˙. şi doctorilor hermetici.˙. din Evul 
Mediu. 

Ordinul Martinist, fondat de către Martinez de Pasqually către anul 1760, număra 
printre membrii săi inteligenţele cele mai înalte ale epocii. Louis-Claude de Saint-Martin, 
născut în Amboise la 18 ianuarie 1743, mort la Anlnaye la 13 octombrie 1803, iniţiat în 
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studiul şi practica Filosofiei Hermetice de către Martinez de Pasqually la cunoştinţa 
absolutului prin meditaţiunea operelor lui Jacob Boëhme, a apărat continuu puritatea 
Tradiţiei contra insultelor făcute de profanatori. El a susţinut continuu, cu propriile sale 
puteri, lucrările iniţiaţilor, salvând o porţiune a Tradiţiei, încă conservată de 
Francmasonerie.˙., pe care, însă, o neglijase. 

Ordinul Martinist a trăit obscur, departe de convulsiunile societăţilor, mai puţin în 
cercul exterior şi absorbit în contemplaţiunea Marilor Mistere ale Naturii până ce 
evoluţiunea universală către idealism i-a adus o elocventă mărturie în favorul opiniei 
avansate de către observatorii sinceri (…). 

Mai multe Loje.˙. de „Philosophes Incomnus” s-au fondat de Martinez de Pasqually 
şi de către discipolul său Louis-Claude de Saint-Martin. Ordinul Martinist constituie ramura 
theretică şi filosofică a Francmasoneriei.˙.. Este dirijat de o putere centrală, compusă din 21 
de membri iniţiatori, formând Supremul Consiliu al Ordinului, cu sediul la Paris. În multe 
Oriente şedinţele martiniste se ţin în templele masonice, şi în altele şedinţele masonice se 
ţin în templele martiniste. Acest ordin are o revistă lunară „ĽIniation” (organul oficial), un 
jurnal săptămânal „Le Voile ďIsis”, un buletin lunar, autografiat, rezervat numai delegaţilor 
„Psyche”. 

Afiliaţiunile acestui ordin sunt următoarele: Uniunea Idealistă Universală 
(internaţională), Ordinul Kabalistic Rose Croix (Franţa-America), Grupul Independent de 
Studii Esoterice (Franţa-Anglia), Ordinul Iluminaţilor (Germania) şi Societatea de Alchimie 
(Franţa)42. 

------- 
„Ordinul Kabalistic Rose Croix. Studiul originii Ordinul Kabalistic „Rose Croix” ne 

poartă către un trecut foarte depărat. Marile figuri ca ale lui Paracels, Boehme, Locke, 
Comenius, Van Helmont de Saint German, Andear, Boyle ocupă un loc important atât în 
istoria generală a omenirii cât şi în cea de Rose Croix. 

Michel Mater în lucrarea sa „Silenţium post Clamare” scrie că Rosa Cruce este 
succesoarea Colegiilor Brahmane Indiene, Egiptene Eumolpide, Elensis, ale Misterelor din 
Samocrate, ale Magilor din Persia, ale Gymnosophiştilor, ale Pythagoricianilor şi ale 
Arabilor. Ar mai fi putut adăuga Şcolile Neo-Platoniciene, Ammonius, Sacas, Plolin, 
Parphyre, Proelus, Comunităţile Gnostice, Albigeoise, Ordinul Templierilor. 

Ritualurile noastre ne spun că gradul de cavaler Rosa Cruce derivă din vechiul Ordin 
al Templierilor, fondat la 1118.  

La 1378 s-a întemeiat Confreria de Rosa Cruce de către Christian de Rosencrentz.  
La 1882 s-a reformat din nou la Paris această Confrerie de către Stanislas de Guaïta, 

luând numele de Ordinul Kabbalistic Rosa Cruce. A urmat apoi o conferinţă internaţională 
de Rosa Cruce masonică la Bruxelles. 

La 1890 s-a întemeiat la Paris, de către Sar Merodac Peladau, Ordinul de Graal şi 
Ordinul Kabbalistic Rosa Cruce Catholic. 

Ideile rosicruciene se propagă de către membrii vechiului ordin în revistele: „Liet en 
Woarheid” şi „Einheid” în Olanda, „Lotus Blaeter” în Germania, „ĽIniation” şi „Le Voile 
ďIsis” şi „Annales Initiatiques” în Franţa. 

                                                        
42 ANIC, fond Masoneria română, Albumul nr. 24, filele 122-125. Ordinul avea reprezentanţi la 
Constanţa, Vaslui, Galaţi, Ismail, Focşani, Tulcea, Bucureşti, Bârlad, Brăila, Ploieşti, Buzău şi Sulina 
- localităţile au fost nominalizate în ordinea în care sunt prezentate pe o planşă a Ordinului Martinist 
întocmită în anul 1932, vezi op. cit., fila 127. 
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Ordinul Kabbalistic Rosa Cruce are ca obiectiv studiul comparativ al religiunilor. 
Pentru aceasta, selecţiunea membrilor se face prin examen. Este un ordin foarte cult. 
Candidatul trebuie să posede cunoştinţe de limba ebraică veche, sanscrită, indiană. Se 
eliberează diplome de bacalaureat, licenţiat, doctorat în kabbală. Teza de bacalaureat, 
licenţiat, doctorat se publică în revista „ĽIniation”. 

În România au fost şi sunt numai iniţiaţi liberi, fără lojă43. 
 
Documentul nr. 4 
 

Memoriu şi istoricul  R.˙.L.˙. „Discipolii lui Pythagora” Or.˙. Galaţi 
 de la fondare în anul 5865 până la finele anului 1931, de Georges E. Papadachi.˙.44 

----- 
Organizarea Marelui Orient Român şi trecerea R.˙. noastre.˙. sub acest Mare Orient 

 
Încă din anul 1881 FF.˙. care alcătuiau această R.˙. L.˙. văzând mai întâi că în 

Francmasoneria Română francmasonii români aparţin la o diversitate de Obedienţe şi apoi 
că se simt în totul destoinici să recreeze un M.˙. O.˙. Naţional, au luat cuvenitele măsuri în 
această direcţiune, făcând cuvenitele lucrări pregătitoare. În acest timp s-a întocmit şi 
publicat o broşură care a fost trimisă celor 13 LL.˙. existente la acea epocă în Vechiul 
Regat, din care numai şase au răspuns în mod favorabil, astfel încât, cu toate insistenţele 
depuse de noi, nu s-a putut vedea realizată atunci această mare idee. 

A trebuit deci să vedem mai întâi înfăptuită Întregirea neamului şi apoi FF.˙. noştri 
să se îndemne a lua o hotărâre atât de însemnată. 

Totuşi, spre a ajunge aici a trebuit mai întâi să se înfiinţeze un organism intermediar 
şi anume o Federaţiune a Lojelor de sub Obedienţa M.˙. O.˙. al F.˙., organism acare a văzut 
lumina la Congresul LL.˙. din luna septembrie 1924, la care Congres au participat: 
„Discipolii lui Pythagora” din Galaţi, „Unirea - Le Travail”, „Steaua României”, 
„Solidaritatea” din Bucureşti, „Fraternite” din Cernăuţi, „Liberatea” din Ploieşti şi 
„Dreptatea” din Braşov. 

Acest organism a funcţionat astfel până în luna septembrie 1925, când la Marele 
Congres, care a avut loc în zilele de 12-13 şi 15 ale acelei luni, la care au participat absolut 
toate LL.˙. care alcătuiau Federaţiunea, congres la care R.˙. noastră L.˙. a fost reprezentată 
de FF.˙. colonel Christodulo Georgescu 30.˙., Venerabilul L.˙. şi avocatul N.N. Lenguceanu 
30.˙., Primul Veghetor, unde s-a pus temelia M.˙. O.˙. R.˙., după ce mai întâi se obţinuse 
autorizaţiunea no. 72.995 al M.˙. O.˙. al F.˙., care suna astfel: 

A la Federation des LL.˙. de G.˙. O.˙. d.˙. F.˙. en Roumanie 
No. 72.995                                                                                10 septembre 1925 

TT.˙. CC.˙. FF.˙. 

                                                        
43 Ibidem, filele 130-131. În album se regăseşte lista iniţiaţilor liberi din Ordinul Kabalistic Rose 
Croix, şaisperezece la număr, printre care şi trei iniţiaţi la Galaţi, şi anume: I.T. Ulic, locotenent, 
iniţiat în anul 1895; Dimitrie Pastia, rentier, licenţiat în anul 1895; şi C. Ialowitschi, locotenent, 
licenţiat în anul 1906, cu menţiunea că cei trei se aflau sub obedienţă franceză. Statistic, Galaţiul se 
afla pe locul doi în ceea ce priveşte numărul iniţiaţilor, după Bucureşti, cu şapte iniţiaţi, urmat de 
Ploieşti cu doi iniţiaţi, Iaşi, Bacău, Brăila şi Tulcea cu câte un iniţiat, vezi op. cit., fila 130 v. 
44 Memoriul reia practic textual broşura publicată în anul 1885 cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani 
de la înfiinţarea Lojii, astfel că au fost reproduse exclusiv informaţiile suplimentare, vezi ANIC, fond 
Masoneria română, dosar 2/1928, filele 2-12.  



DANUBIUS XXXI   125 

C'est avec une grande joie que nous avons acceuilli ľannonce de la fondation du G.˙. 
O.˙. d.˙. R.˙. 

Deja dans sa seance pleniere du Juin, le Conseil de ľOrdre avait envisage cette 
eventualite avec faveur. Nous vous confirmens aujorďhuis la nouvelle qui vous a ete 
immediatement transmise par la F.˙. Ipcar, dans sa seance de 2 Septembre, le Conseil, apres 
avoir pris connaissance de votre importante communication du 10 Aout, a sollenelement 
delie toutes InosLoges de Roumanie du Serment qui les attachees au G.˙. O.˙. de France. 

En outre le Conseile de ľOrdre a decide de presenter la de mande ďadmition de G.˙. 
O.˙. de R.˙. a ľAssociation Mac.˙. Intern.˙. 

A cette effet il a solicite le parainage du G.˙. O.˙. des Pays Bas, et de la G.˙. L.˙. 
Espagnole. 

Deja nous avons efficiellment informes toutes les… ces Maconn.˙. avec les Quelles 
nous sommes de la Fondation de votre G.˙. O.˙. forme des LL.˙. que le G.˙. O.˙. D.˙. F.˙. 
posede.. depuis ci longtemps. 

Nous sommes heureux TT.˙. CC.˙. FF.˙. de saluer la … votre jeune Obed.˙. qui va 
repandre a son tour les idees e tolerences de liberte de consciense et de fraternite universelle 
qui forme la doctrine de G.˙. O.˙. D.˙. F.˙.  Soyez assurees que nous suivrons vos efforts 
avec une attention toujours aternelle. C'est vous dire que nous acceptons bien volontiere de 
considerer comme touchee a notre Obed.˙. les LL.˙. presentes ou a vennir du G.˙. O.˙. D.˙. 
Roumanie. 

Veuillez agreer TT.˙. CC.˙. FF.˙. avec nos meilleurs veux de properitee, ľassurance 
de nos sentiments fraternelles affectueux et devouee. 

Ľun de Secr.˙. du Cons.˙. de ľOrdre, ss. Delauney. 
În acest mod, Marele Orient al României, pentru înfiinţarea căruia R.˙. noastră L.˙. a 

luptat şi sperat să-l vadă realizat şi a luat fiinţă, iar conducerea a fost astfel alcătuită: 
Preşedinte de onoare, colonel D. Mincu; Preşedintele Comitetului, G. Gheorghidan; I 

Vicepreşedinte, colonel Christodulo Georgescu; II Vicepreşedinte, dr. S. Feldman; Oratori, 
Emerik Rakuay, Jean Hagi Petru; Secretari, V. Sterea, T. Bloch, Alex Ganea; Paznicul 
Sigiliului, R.P. Voinescu; Trezorier, J. Constantinescu; Şeful Casei de Solidaritate, pr. J. 
Michailecescu; Membri: N. Wender, E. Hotti, Voicu Niţescu, G. Crişan, N.M. Lenguceanu, 
A. Argintoianu, S. Vasilescu, A. Popescu, M. Goliger, A. Mândru, E. Papiniu, C. St. 
Radian, gen. C. Boboc, C. Călugăreanu, H. Rotten P. Feld. 

-------- 
 

Chronologia Venerabililor R.˙.L.˙. „Discipolii lui Pythagora” 
1865-1871 Rodocanachis D.S. 
1871-1873 Rodocanachis M.S. 
1873-1880 Marinovici Anton 
1880-1885 Răşcanu Gheorghe 
1885-1887 Bingher Federico 
1887-1890 Grigoriades de Braki 
1890-1893 Bungher Federico 
1893-1894 Dr. Nebuneli Leonida 
1894-1896 Malaxa C.P. 
1896-1899 Wiett Gaston 
1899-1900 Vârlan Costin 
1900-1904 Dr. Nebuneli Leonida 
1904-1923 col. D. Mincu 
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1923-1926 col. Christ. Georgescu 
1926-1927 N. Lenguceanu 
1927-1929 col. Christ. Georgescu 
1929-1931 I.E. Vasiliu 
 

Chronologia Preşedinţilor Capitulilor (R.˙.C.˙. Gr.˙. 18) 
1867-1869 Rodocanachis D.S. 
1869-1871 Cossitz Carol 
1871-1873 Marinovici S. 
1873-1875 Rothemberg S. 
1875-1882 Rodocanachis Fr. 
1882-1885 Dr. Liepuls Alex. 
1885-1887 col Cotrutz J. 
1887-1891 Brociner J.B. 
1891-1892 Grigoriadis de Brachi 
1892-1894 Warlan Costin 
1894-1895 Dr. Nebuneli Leonida 
1895-1897 med. col Georgescu S. 
1897-1900 Bungher Federico 
1900-1901 dr. Feldmann E. 
1901-1912 Economidis I. 
1912-1914 Fogues Charles 
1914-1925 col. D. Mincu 
1925-<1931> Lenguceanu Nicu. 
 

Chronologia Preşedinţilor Consiliului (Ch.˙.R.˙. Gr.˙.30) 
1887-1894 dr. Lieberls Alex 
1894-1896 Brociner J.B. 
1896-1900 Warlan Costin 
1900-1901 Bungher Federico 
1901-1902 Wiet Gaston 
1902-<1931> dr. Ferdmann Sol 
 

Demnitarii R.˙. L.˙. „Discipolii lui Pythagora” în anul 1930-1931 
Ven.˙. I.E. Vasiliu 
Orat.˙. Grig. Michailescu 
I Supr.˙. J. Hiller 
II Supr.˙. C. Dumitrescu 
Secr.˙. Georges E. Papadachi 
Tres.˙. Men.˙. Gherassachi 
Osp.˙. dr. E. Strompf 
M.˙. Exp.˙. Sp. Pollachi 
M.˙. de Cer.˙. A. Wechsler 
Bibl.˙. şi Arch.˙. col. D. Mincu 
Cust.˙. Al. Guiller 
Port Dra.˙. col. A. Athanasiu 
M.˙. de Banch.˙. M. Segalle 
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Activitatea Masoneriei Române reflectată în albumele întocmite de colonelul 
I.T. Ulic cu ocazia împlinirii jubileului de 200 de ani (1732-1932)  
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Imobilul în care a funcţionat Loja Masonică din Galaţi, amplasat în prezent pe str. 
Mr. Iancu Fotea nr. 38. Construcţia datează imediat anterior anului 1890, fiind cunoscută în 
oraş şi sub denumirea de „Sala Orpheus”, servind ca loc de întrunire a masonilor, probabil, 

până în anul 1926, când a fost înstrăinată. 
 

 
 

Cavoul doctorului Aristide Serfioti (1828-1905) amplasat în incinta Bisericii cu  
hramul „Sfânta Treime” din cartierul Fileşti. Aristide Serfioti se numără printre  
membrii fondatori ai Lojii „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi, calitate pe care o  

regăsim la monumentul funerar printr-o serie de simboluri masonice. 


