DOSAR

în timp ce vase japoneze, etajere
veneţiene, argintărie completau
rafinat decorarea încăperii;
sufrageria mare avea o masă,
trei bufete cu marmură roşie,
opt scaune de piele, multă
argintărie şi porţelanuri fine. La
etaj ducea o scară monumentală
de marmură, care se oprea întrun hol central, realizat în stilul
academismului francez, ce
combina într-o manieră liberă,
elemente specifice barocului
târziu. Era frumos încadrat de
arcade şi coloane de marmură în
stil ionic, surprinzând prin cele
două mari luminatoare, făcute
din sticlă albă mată şi galbenă.
Una din sălile importante pe
vremea lui Constantin Mihail
era salonul de dans, dominat de
cele două candelabre cu cristale
de Murano. Mobilierul- şase
canapele îmbrăcate cu mătase
de Lyon de culoare bej şi două
superbe oglinzi veneţiene.

Bijuterii şi
argintărie
evaluate la
111.297.000 lei!

Argintăria palatului, care
includea şi piese de tezaur, era
grupată în 25 de lăzi cuprinzând
tacâmuri,
servicii de masă,
platouri, fructiere, sfeşnice etc.
Valoarea totală a mobilierului şi a
argintăriei din palat era evaluată
la suma de 55.103.425 de lei!
Bijuteriile fabuloase –coliere de
perle sau cu briliante, diademe cu
diamante, broşe şi cercei tot cu

diamante, broşe de aur încrustate
cu safire, brăţări cu diamante şi
rubine etc–au fost estimate la o
cifră uriaşă: 56.193.570 de lei!
După moartea lui Jean Mihail în
1936, mobilierul atât de valoros a
fost risipit, o parte a fost mutat la
vila din Bucureşti, iar o altă parte
dusă la conacele de la diferitele
moşii.

Tito şi-a condus
ţara din P alatul Mihail

După moartea lui Jean Mihail
palatul a fost închis, fiind vremelnic
folosit de statul roman pentru
gãzduirea unor oaspeti de seamă.
În noiembrie 1939, în palat a fost
găzduit preşedintele Poloniei,
Ignacy Moscicki, cu familia,
iar în anul următor, aici au avut
loc tratativele româno-bulgare,
în urma cărora, ţara noastră a
cedat Bulgariei Cadrilaterul. Din
septembrie 1944, la palat s-a
instalat sediul Comandamentului
sovietic al armatei a 53-a, condus
de gen. Manakarov. În acelaşi an,
reşedinţa a fost locuită o vreme
de Iosif Broz Tito, moment în
care s-a încheiat Acordul dintre
Iugoslavia şi Bulgaria, acord prin
care războiul dintre cele două
ţări înceta. Tito a condus de la
Craiova operaţiunile de eliberare a
Belgradului, încheiate cu succes la
20 octombrie 1944.

Boierul îşi speria
datornicii
cu doi lei fioroşi

Despre marele boier Jean

Mihail, istoria dar mai ales
legendele spun că a fost unul
dintre cei mai bogaţi oameni
ai vremii sale. El este îngropat,
de mai bine de şapte decenii,
în cimitirul Ungureni de lângă
Craiova, într-un cavou “vegheat”
de doi lei din bronz.
Aceşti lei au existat cu
adevărat, susţin cei care au
cercetat presa vremii. Noaptea,
după ora 24, domnul Mihail
îi scotea pe Calea Unirii, la
plimbare. Dacă îl oprea vreun

poliţist, îi spunea că sunt două
pisici obeze şi nervoase”. Se
mai spune şi că dincolo de
morga boierului, acesta avea
un comportament de cămătar:
orice datornic era intimidat
fiind aduşi în faţa celor doi lei
furioşi....În câteva zile, din piatră
seacă, oamenii aduceau banii, iar
Jean Mihail număra întâi suma
ce reprezenta dobânda pentru
care bătuseră palma.Se pare că
obiceiul nu a dispărut nici în
zilele noastre.
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