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Biografia omenilor de sciinți ai României sait 
cari au trăit cât-va timp în ţera nostră, 

BHAîOHAMP 

La biographie des hommes de science de la 
Roumanie ci qui ont vecu quelque temps daus 

notre pays. 

LA) 
  

INARELE CHIMIST FRANCES BECHAMP,. 
crescut în România, 

  

Un văl destul de întunecos acopere încă tre- 

cutul nostru. Dacă din bibliotecele vechi, din 

chris6velo ce există în ţâră, din puţinele cronici 

române ce nc-aii rtmas, sa putut reconstitui 

cadrul mare. al măreţelor nâstre fapte istorice, 

“mu este mai puţin adevărat, că în mare parte, 

fapte de o importanţă escepţională, cari consti- 

tuesc tocmai substratul şi motorul evenimentelor 

mară, sunt cunoscute numai în parte, în ce pri- 
vesce istoria nostră. 

Resuscitaţi ca prin minune la viţa naţională 
după două secole de sulerinţe și torpâre, abia 

cu anul 1821 începem ca naţiune să ne gândim 
la drepturile și viitorul nostru. 

Starea în care ne aflam în acest moment al 

redeșteptării, graţie 'Turcilor și Fanarioţilor, era 

atât de miseră, moralul Românului atât de abă- 
tut, nesciinţa atât de profundă, în cât aşi pute 

(ice că mai mult prin instinctul nostru de con- 

servare, de cât prin judecată și cunoscinţă, s'a 

putut realisa începutul atât de frumos, care a- 

„LE GRAND CHIMISTE FRANCAIS BECHAMP, 

€lev€ en Roumanie. 

  

“ Un; voile -assez sombre couvre encore notre 

pass6. Si on a pu reconstituer dans lcurs grandes 

lignes les faits Gelatants de notre histoire, grâce 

aux vicilles bibliotheques, grâce aux documents 

qui existent en Roumanie et aux quelques chro- 

niqucs'.roumaines (pui nous sont restâes, il men 
est pas moins vrai quc, en grande partie, des 

laits dune importance exceptionnelle, qui ont 

ât6 prâcisement le principe ct la cause des 

grands 6Gvânements, ne nous sont cu'â peine 
connus. 

Ressuscites comme par miracle ă la vic na- 
tionale, apr&s deux siteles de souflrances et de 

torpeur, c'est ă peine en 1821 que nous avons 

commenc6, comme nalion, ă penser â nos droits 
ct ă notre avenir. 

L'âtat dans lequel nous nous trouvions ă la 

veille de cette renaissance, Gtait, grâce aux 

Tures ct aux Fanariotes, si misârable, le moral 

du Roumain ctait si bas, son ignorance ctait si . 

profonde, qu'on pourrait dire que c'est plus par 
Vinstinet de conservation que par sa propre con-   science que notre peuple a pu rtalisar ce ma-



  

lungând dictatura grec6scă de la 1821, nc duse 

din victorie în victorie, pe terenul cultural și 

naţional, până la unirea "Ţărilor în 1859. 

Omenii mari at românismului, cari ai contri- 

Duit pe tote căile la acâstă ridicare a neamului 

nostru, la sintesa lui parţială și la independenţa 

Patrici, și ale ciiror nume vor rămânea-neperi- 
târe în istorie, ne uimesc prin convingerea lor 

de drepturile nâstre și de succesele lor, și par 
mai mult nisee inspirați, chemaţi pentru acâstă 

înaltă misiune. | 

Căci se cunoscea atât de puţin din trecutul 

nostru, și ceia ce se cunoseca era atât do no- 
sigur și incomplect, în cât te miri din ce isvâre 

ale istorici nâstre măreţe și-au luat ci puterea 

și avântul ca să îndrăznâscă cu atâta voinţă, cu 

atâta încredere, să lupte, convinși de succes în 

acâstiă luptă a redeșteptărci nâstre, a recăpătărci 

drepturilor nostre, în care aveai, putem dice, 

lumea întregă în contra lor. 

Trebue să recunâscem însă cu sinceritate și 

&ratitudinc, că dintre tote poporele şi dintre toţi 

&menii ce aveati destinele omenirei în mână în 
acele timpuri, numai Franţa şi Napolcon al II-lea 

ne-ati încăldit cu o rază de iubire și protecţiune. 

Dacă sciam' că eroi incomparabil ca Mircca 

și Mihai Vitâzul, Radu do la Afumaţi, Stefan 
cel Mare, Petru Rareș și Iân-Vodă cel Cumplit, 

ai luptat cu desnădăjduire, și mai tot da-una 

cu glorie, contra atâtor ncamuri, ca:. Unguri, 

Leşi, “Tătari și 'Turci, cari se repedeati, cu rîn- 

dul sai împreună, să nimieâscă opera marelui 
Traian, trebue să recunâscem însă că nu scii 

încă de cât puţin despre organisațiunda lor so- 
cială, politică, militară, ete. 

Când am v&dut pentru întâia Oră harta (1) a- 
tât de exact făcută a Moldovei și Muntenici de 

la 1837 şi în care se arăta suprafața mare a 

țărci: ocupată de: păduri la acea epoci, îmi Qi- 
ccam în rnine, că de sigur aceste păduri ati fost 

(1) Carte gencrale des Principautes de Valachie et de Moldavie. Dedigce sur les car 
blices en 1833 par !e Colonel Bergenheim et dedice ă $. A. 8. le prince r 
metre de Ghylka, par Charles Rosetty, premier scerctaire de la 
de plusicurs socictes, savantes de France, 1837. 

  

enifique 'dâbut, qui, en rejetant en 1821 la dic- 
tature greequo, nous a conduit de 'victoire en 
victoire, sur le terrain cultural et national, jus- 

qu'ă Punion des deux Principautâs, en 1859. 

Les grands hommes du Roumanisme, qui ont 
contribu€ pat -tous les moyens'au relevement 

de notre racc, ă sa synthese particile et ă Tin- 

dâpendance de la patrie, ct dont les noms ros- 

teront imperissables dans notre histoire, nous 

apparaissent tellement convincus de nos droits 

ct avec une telle foi.dans le succes de Icurs 

efforts, qu'ils nous semblent des hommes ins- - 

pires, charges specialement de cette haute 
mission. 

Et, en effet, on connaissait si peu de chose 
de notre pass6 cet ce qu'on en connaissait Gtait 

si incertain ct si incomplet, qu'on se demande 

ă quelles sources de notre histoire ils ont puise 

la force et l6lan nâcessaires pour oser, avee 

tant de volonte ct une telle confianec, lutter, 

convaincus du succes final, pour notre releve- 

ment ct pour obtenir la reconnaissance de nos 

droits alors que nous avions, on pcut le direc, 

le monde entier contre nous. 

Mais n6us dețons icconnâître 'âvee sinecrite 

et gratitude que parmi tous les peuples et parmi 

“tous les hommes qui tenaient alors entre leur 

_mains les destinces de Ihumanite, seculs la France 

ct Napol6on III nous ont râchaultes d'un rayun 
dWamour ct de protection. 

Și nous savions (ue des heros incomparables 
comme Mircea cet Michel-le-Brave, Radou de 

Afumaţi, Etienne-le-Grand, Pierre Raresh ct Jean- 
le-Cruel, avaient combattu avec Vardeur du de- 

sespoir, ct toujours avce gloire, contre les Ilon- 

grois, les Polonais, les Tartares ct les 'Tures, qui 

se prâcipitaicnt, les uns apres los autres ou tous 

ensemble, pour ancantir Pceuvre du Grand 
Trajan, nous devons avoucr que nous ne savons 
encore (ue peu de chose. sur Yorganisation 
“sociale, politique ct militaire du temps de ces 
princes. 

Lorsque jai vu, pour la premitre fois,. la 
carte (1) si exacte de la Moldavie ct do la Vala- 
chic, laite en 1837 ct sur laquclle les forâts 
oceupent un si grand espace, je me disais que 
ces forâts devaient âtre encore plus Gtendues ă 

tes administratives, pu- 

egnant de Valachie Alexandre De- 
Societe d'Agriculture de Valachie ct membre



cu mult mai numerâse po timpul eroilor noștri 
și că existența nostră o datoram lor și comelor 

Carpaţilor, închipuindu-mi armatele acestor eroi 

mai mult ca nisce adunături de omeni cuinimă și 

"deciși, de cât nisce adevărate armate în sensul ce 

«dăm acestui cuvînt, luptând prin mici guerillas, 

surprinşi [şi mult mai dese ori surprin(ători, 
ast-fel că derutat, demoralisati și puteai triumla 

de inimie.. 

Nu dar prin câmpuri de biătae basate po tactică 

şi pe prolunda cunoscinţă a omului, armei, tere- 

nului, și prin urmare a sciinţei aparte ce re- 

sultă din acâsta: tactica resbelului, puteam să-mi 

închipuesc că aii triumlat dânșii. 
Si mulţi cugetait ca mine; căci ne reaminteam 

faptele apropiate: revoluţia Moților cu Iloria, 

Closca şi Crișan (1784), în care ci ca arme a- 

veait toporul și cosa; căci visitasem șănțuleţul 

din dealul Cotrocenilor, lângă Asilul Elona- 

Dâmna, în mijlocul căruia este îngropat unul 
din cci mai .mari Omeni de inimă ce-a con- 

tribuit la desvoltarea nâstră, Davila, francez de 

origină, și între cari . șanțuri se adăpostise tu- 

nurile”de cireş ale lui 'Tudor Vladimirescu. Cu- 
rând chiar, la 1848, Românii din 'Lransilvania, 

tot cu tunuri de acestă natură, luptară cu suc- 

ces în contra asupritorilor Unguri. Și dacă în 
acest secol, în mijlocul sâi chiar, Românii lup- 
tai în condițiuni atât de primitive și desavan- 
tagi6se pentru ci, ce trebuia să credem deşpre 

luptele oră cât de eroice din secolul al XV-lea 

și al XVI-lea cu deosebire!! 

Incctul cu încetul, mai mulţi istorici, între 

cari voi cita pe Bălcescu și Ilasdeii no arctară 

spre marea n6stră surprindere și bucurie, basaţi 
pe texte autentice ale contimporanilor și chiar 
a multora co aii fost în luptă cu vitejii no- 

ștri străbuni, că aceştia crai organisaţi ast- fel 

în cât străinii erai geloşi de denşii; mai mult 

încă, că prima armată regulată de infanteric, 

tunurile cele mai alese, — mai mult de cât atâta 

tunuri cu repetiţie chiar, — areașii ci mai abili, 

tactica de luptă pe care marii căpitani cu mult 
în urmă o recomandaii în lucrările lor, consti- 
tuia caracteristica armatelor nostre; la care se 
adăuga și agerimea, sobrietatea și soliditatea re- 
cunoscută a soldatului român. Ast-fel că rămâi 
uimit de cultura lor militară, de respectul și 
spaima ce impuncai vecinilor, și numai în acest   

Vepoque de nos hâros et que cest ă elles et 

aux gorges «des Carpathes que nous devons notre 

existence nationale. Je ne figurais les armâes de 

nos hâros plutât cymme des agglomârations 

dLhommes de cceur et de râsolution que comme 

de veritables armees dans le sens que Von donne 

ă ce mot, combattant par petits groupes, sur- 

pris par leurs ennemis ct plus souvent les sur- 

prenant, ct triomphant, en jetant parmi cux la 

panicuc. 

Je ne me figurais pas quiils ont pu triompher 

par la tactiquc, en des campagnes reglâcs, avec 

la profonde connaissanee de Yhomme, de larme 

ct du terrain quc doit avoir le grand capitaine. 

Beaucoup pensaient comme moi; c'est que nous 

nous rappelions des [aits râcents: la râvolution des 

roumains de Transylvanie avec Iloria, Closhea 

ct Crishan (1781), ou les combattants n'avaient * 

pour armes (ue. des faux et des, cognâes; c'est 

que nous avions visite le petit loss€ de Cotroceni, 

pres de PAsile «Elena Doamna», lă ou est enterrâ 

Tun des rares hommes de eceur qui aient con- 

tribu6 ă notre dâveloppement, Davila, francais 
dorigine, ct oi s'6taient abritâs les canons en 
cerisiers de 'Tudor Vladimirescu. Plus recemment 

encore, en 1848, les Roumains de Transylvanic a- 

vaient lutt6 avec succes, avec des canons de meme 

nature, contre lcurs oppresscurs Ilongrois. Si 

done, cn ce siele, il y a 40 ans âă peinc,. les 

Roumains combattaient dans des conditions si 

primitives ct si dâsavantagcuses pour cux, que 

devions nous croire des guorres, (uelque heroi- 

(ues quw'elles fussent du AV ct du XVI sicelo! 
Peu â peu, plusicurs historiens, parmi les- 

(uels je citorai Balcescu ct Hașdeu, nous firent : 

voir, ă notre grande surprise ct â notre grande 

joie, en se basant sur des textes authentiques 
&manant des contemporains et de beaucoup de 
ceux qui avaient ât6 en lutte avec nos vaillants 

ancâtres, que ceux-ci avaient une organisation 

militaire dont les ctrangers dtaient jaloux. 1ls 
montrârent que la premitre armâe râgulicre 

dWinfanterie, les meilleurs canons — quelque . 

chose de plus, des canons ă râpctition — les. 

arehers les plus habiles, la tactiquc de combat. 
que les grands capitaines ont plus tard recom- 

mande dans leurs cuvres, constituaient la ca-. 

racteristique de nos armâes ; ajoutez â cela la 
vaillance, la sobriât6 et la solidit& reconnuc 

du soldat roumain. On reste stupefait de la



mod putem să ne explicăm în present cum a- 
desea o mână de Gmeni ai repurtat cu succes 

atâtea, răsboie şi ai păstrat ncatârnarea ţării ; 

căci spre marea nostră cinste trebue să recu- 
noscem că începutul cpocei fanariote nu ne-a 
fost impus numai prin arme, dar mai mult prin 

intrigi și murdării, faţă de care Românul nu 

scia să lupte. 

Și când istoria -astăi cu fapte precise ne 
arată că marii noștri 6meni de stat și generali 

aveaii în vedere nu numai ap&rarea țtrei, dar 
a culturei și independenţei Europei, când se 
vede că mulţi din că aii murit luptând contra 
Islamismului, pe care voia a-l stinge din Eu- 

ropa, atât de ameninţată de furia veșnic biru- 

târe a “Turcilor în contra celor-l'alte neamuri ; 
când. vedem acâstă lovitură venind de la Re- 
sărit abia cu un.secol și jumătate după ce Ma- 

urii slăbise în Spania; când Turcii pttrunseseră 

deja până la Viena, ..... trebue să se recunâscă 

că dacă nu cra acest cuib de bravi, cari locuiaii 

în Moldova şi Muntenia, și cari sai jertfit în 

timp de dou secole într'o luptă desesperată şi 
distrugătâre pentru a opri în mișcarea lor pe 

acești cuceritori, cari păreaii că nu mai ai nici 

un obstacol pentru dânșii, [uropa nu ar [i ceia 

co este astări, cultura statelor din occident nu 
ar fi atât de înaintată. 

Istoria va pune în evidență cu timpul, că a- 

devărata cruciadă, și singura care a dat râde 
Europei, s'a făcut la gurile Dunărci de poporul 

Deschid din întâmplare la numele orașului 

lași, losta capitală a Moldovei şi ccetese urmă- 

(1) Mi se indică in ultimul moment, și reproduc cu: 

plăcere, următorul pasagiă din Tratatul de Istorie al 
d-lui Al. Xenopol: 

«Fără Mircea, Ioan Iluniade, Sconderberg, Vlad Ţepeş 
şi Stefan cel Mare, oceanul turcesc ar fi repedit valu- 
rile sale până la marginile apusului, şi s'ar fi îndepli- 
nit dorinţa lui Mahomed, de a pune calul stă să mă- 
nânce orz pe pristolul sfântului Petru în Roma.»   

culture militaire de nos ancâtres, du respeet ct 

de Yeflroi qu'ils inspiraient ă leurs voisins. Ce 

west qu'ainsi que nous pouvons nous explicuer 

aujourd'hui comment une poignce Vhommes a pu 
remporter des succes dans tant de gucrres ct ont 
pu maintenir lindâpendance de leur pays. Et, 

en eflet, â notre grand honncur, nous devons 

reconnaitre que le regime des Fanariotes nous 
a 6te impose au debut, non sculement par la 

force, mais encore cet surtout par des intrigues 

ct des vilenies contre lesquelles le peuple rou- 
main ne sut pas lutter. 

Et, aujourd'hui, cuand on nous montre par 
des faits prâcis que nos grands hommes d'Itat 
ct nos gencraux avaient en vue non seulement 

la defense du pays, mais encore la dâlense de 
la civilisation et de lindependance de YEurope, 
(juand on constate que la plupart dentre cux 

sont morts en luttant contre I'Islamisme qu'ils 

voulaient extirper de PEurope, menace par la 

furie toujours victoricuse des Tures contre les 
autres nations; quand nous voyons ce danger 
venir de Orient un sicele et demi ă peine 

apres Laltaiblissement des Maures en Espagnc, 

alors que les 'Tures avaient dejă penâtre jusqu'ă 

« Vienne... nous devons avouer que, si ce nid de 

braves, la Moldavie et la Valachie, n'avait pas 

existe, ct si ces braves ne s'6taient pas sacrifics 

pendant deux siceles dans une lutte dâsesperâe 

et destructive pour arrâler la marche en avant 

de ces conqutrants, qui sembiaient n'avoir plus 

aucun obstacle devant eux, l'Europe ne serait 
pas ce qu'elle est aujour'hui, la civilisation des 
Iitats occidentaux ne serait pas aussi avancte 
quelle Pest. 

Avec le temps Phistoire mettra cn âvidence 
ce fait que la scule veritable eroisade ct la scule 
qui ait donn6 des resultats ă VEurope âă ât6 
laite aux bouches du Danube par le peuple 
Roumain 1... (1). 

J'ouvre, par hasard, le dictionnaire du district. 
de Iassi que la Sociât6 de Geographic a cou- 

  

(1) Au dernier moment on m'indique et je reproduis 
avec plaisir le passage suivant du Traite d'histoire de 
M. AL. Xenopol: 

«Sans Mircea, Jean iluniade, Sconderberg, Vlad YEm- 
paleur et Etiennc-le-Grand, ocâan ture aurait pouss€ 
ses vagues jusqu'aux frontitres de VOccident ct on au: 
rait vu se râaliser le desir de Mahomet de faire manger 
â son cheval de lorge sur Vautel de Saint-Pierre â 
Rome.»



târele în dicţionarul (premiat de societatea geo- 

grafică) acestui judeţ: 
sase «Inainte de a fi capitală, a fost ars do 

«Betwhercă, fiul Ianului 'Lătăresc, când a predat 

«şi ţinutul Cârligăturei la 1513.» 

«La 1600, suferi din causa răsboiului dintre 

«Simcon-Movilă cu fraţii Buzesci.» | 

«La 1621, Libozmischi-Hatmanul, cu 4000 

«Leși, la jătuit și Pa ars în timpul lui Alex. 

«Vodă fiul lui Ilieș.» 

«La 1624, a ars palatul Domnesc și Radu- 
«Michnea a strămutat reşedinţa la Hârlău.» 

«La 1650, Ilmil Hatmanul, cu 'Tătarii, a ars 
«orașul cu curtea Domnâscă şi biserica Trei 

«Ierarehi, în timpul lui Vasile-Lupu.» 

«La 1672, Sultanul-Mehmet, în timpul trece- 

«rel sâle la cetatea Cameniţei, s'a preumblat 

«prin orașul Iași şi pe dealul Cetăţuia, după care 
«a mazilit pe Duca-Vodă, punendu-l în fâre.» 

La 1687, armatele lui Sobieschi-Craiul-Le. 

«şeso, care intrase în țeră, a ars monastirea Trei 

«Terachi, Mitropolia vechic, Golia. şi feredeul 

«Turcesc.» 

„see, «La 1723, au ars Curțile Domnescă cu 
«mai multe case şi biserica Sf. Dimitrie, în 
«domnia lui Michail-Racoviţă.» 

«La 1733, a ars Lârgul-de-Sus, Sărăria și 

«monastirea Golia, în timpul lui Constantin 

«Mavrocordat.» 

«La 1740, ocupară Ruşii țera sub Genera- 

«lul-Minih, și în ura care o aveai pentru Ghica- 

«Vodă, stricară Gurile Domnesci de la Fru- 
«mOsa.» | 

«La 1153, a ars împreună cu Curtea Dom- 

«nâscă biserica catolică și luterană.» 

«La 1769, Rușii ai ocupat iar cât-va timp 

«orașul.» 
«La 1821, Domnul Şuţu în unire cu Ipsi- 

„«lant, instrumentul Rusiei, aă ucis pe toți Tur- 
«cii din oraş.» 

«La 1828, at ocupat Ruși orașul în răsboiul 
«cu Turcii... (L). 

Trebue să recunbscem că în ast-fel de con- 
dițiuni cu grei se putea admite cultivarea lite- 

relor, sciințelor și artelor; și ceia ce istoria ne 
spune despre acest oraș, găsim la fio-care mo- 
ment în co privesce întrega nâstră țră. Totuși, 
am arttat cu altă ocasiune că cultivarea acestor 

(1) Dicţionar geografic al judeţului Iaşi de C. Chiriţă, 
revisor şcolar, 1888, Bucuresci.   

ronnâ ct jy trouve tes lines au mot Iassi, ca- 

pitalo de la Moldavie: 
aaa «Avant d'âtro capitale, Iassi (ut brie par 

DBetgherei, fils du Khan des Tartares, qui pilla 

aussi la region de Cârligatura en 1513.» 

«En 1600, Iassi cât ă souftir par suite dela 

ucrre entre Simeon Movila ct les frores Buzesci.» 

«En 1621, le hetman Libozmisli, avee 4.000 

polonais, pila cette ville et la brila pendant 

le regne du prince Alexandre, fils d'liash.» 

«En 1624, le palais prineier brăla et le prince 

Radou-Mihnca transiâra sa residence ă Ilârlau.» 

«En 1650, le hetman IImil, avec les 'Tartares, 

brăla Ia ville, le palais princier ct Vâglise Trei 

Ierarhi, sous le rtgne de. Basile-le-Loup. 
«En 1672, le sultan Mehmet, pendant qu'il ot- 

cupait la lorteresso de Camenitsa, s'est promene 

dans Iassi et sur la colline de Cetaţuia, ou il a 

destitus lo prince Douca, qu'il lit mottre aux fers. 

«En 1687, Parmâe du roi de Pologne Sobieski 

(ui &tait entree en Moldavic, brâla le monastăre 

de 'Trei Ierarhi, Lancienne Metropole Golia ct 

les bains tures. 

ana «En 1123, la palais princier brâla ainsi 

que beaucoup de maisons ct l'eglise St. Dâmgtre 

sous le regne de Michel Racovitza. 
«En 1733, le haut cuartier, Sararia et le mo 

nastere Golia ont brâl6, sous le regnc de Cons- 

tantin Mavrocordat. 
«En 1740, les Russes, commandâs par le sc: 

n6ral Minih, occupărent le pays, et, dans leur 
“haine pour le prince Ghika, ils detruisirent le 

palais princicr de Frumoasa. 
En 1753, le palais princier brila ainsi 

Peglise catholique ct le temple protestant. 

En 1769, les Russes oceupârent encore 

dant quclque temps la ville. . 

«En 1821, le prince Soutzo, avec Ypsilante, 

instrument de la lussie, tua tous les 'Tures de 
la Ville. 

«En 1828, les Russes occuperent Iassi pen- 

dant leur guerre avec les 'Tures.... (1).» 

Il faut reconnaitre (ue dans de pareilles condi- 
tions il est difficiie dV'admettro que les lettres, les 

sciences ct les arts aient pu se developper; ot 

ce que Ihistoire nous raconte de cctte ville, 
nous le trouyons ă chaquc pas pour tout notre 

pays. Nous avons montu6 cependant ă unc autre 

(ue 

pen- 

(1) Dictionnaire gcographiiue du dislrict de Iassi, par 
M. C, Chiritsa, râviscur des scoles. Bucarest, 1858.



  

ramuri de și străgănită, de și trecând prin cele 

maj crude încercări, n'a încetat nici o dată. 

Cultura la noi cra ca o lampă cu o lumină pa- 

lidă, care vaccila necontenit în atmosfera lipsită 

de oxigen în care era iorţată si existe, dar nici 

o dată nu a fost stinsă cu totul, găsindu-se în 

toți timpii vestale ale cugetărei care s'o întreţie 

necontenit. 
Ast-fel, s'a aflat că existaii numerbse biblio- 

tecă“(1), şcoli mat mult sat mai puţin rudimen- 

tare, 6meni cu cultură (2) ce ati călătorit (5), 

tipografii şi fabrici de hârtie ce aii luncţionat, 

și cari toto trădâză dorinţa spre lucrarea senină 

a criorului, ori de câte ori braţul, ceca ce însă 

se întâmpla fârte rar, putea să lase paloșul și 

sabia cu care lupta fără preget. 

Nu voim a vorbi aici de cultura generală a 
ţării. E bine constatat (4) că şcoli în limba ţârci 

existaii deja de la începutul secolului al XV-lea. 

Ceia-ce voim a dovedi e existența filonului 

unci culturi mai superiore. 
Nu am de cât a reaminti că «la 1401, în 

«Academia Cracoviană aflăm întemeiată o bursă 
«specială pentru Moldoveni, litvani și galiţiani(5),» 

şi că în secolul: al XVI-lea Despot Vodă în- 

fiinţă la Cotnar în Moldova o şedlă superioră 

la care adusese profesori între alţii pe Lasivic 
Casper Peucer., ginerele lui JM/elanehtou, Ioachim 

Reticul, Joannes Sommerus, care Îu și biograful 

domnului (Pita Iacobi Despotac Moldorarum reguli 
deseriptu a Johunne Sommero. — Viteberae) (6) 
atât de scurt în domnie. 

Nu mult timp în urma acestui început feri- 
cit, care însă nu lăsă nici un iruct rodnie în 

țară, urmară șeolele grecesci — adevărate univer-   

(1) Istrati C. IL. dr. histoire de notre dâveloppement 
scienlifiquc jusqu'en 1860. Buletinul Societiţei de sciinţe 

fizice, pag. 52 şi 112, Bucuresci, 1892. 

(2) «Principele Demetriu Cantemir cra în adevăr 
«membru al Academic! sciințelor din Berlin. Diploma 
asa e din 11 luliă 1714.» A. Papiă Ilarian. Prefaţiune 
la operele principelui Demetriu Cantemiru. 'Tomu II. 
Descrierea Moldaviei. Bucuresci 1875. 

(3) Vestitul călător spătarul Mirescu, care a străbătut 

totă Asia până în China, în seculul al XVII-lea. 
(4) Istoria şcolelor de la 1800—1861 de V. A. Ure- 

chiă, tomul I, pag. 5, 1892, Bucuresci, 

(5) Ibidem p. 1. 

(6) Ibidem pag. ă ! a   

occasion que, bien (ue retardee, bien que passant 
par les plus cruelles âpreuves, la culture des let- 
tres, des sciences et des arts n'a jamais ât6 aban- 

donnâe. Elle stait comme une pâle flamme qui 
vacille continuellement dans Vatmosphăre privâe 

Loxygtne ou elle doit brăler, mais qui cepen- 

dant ne s'âtoint pas, trouvant toujours des ves- 

tales de la penste pour Lentretenir (1). 

“ Ona constată, en effet, que de nombreuses bi- 

bliotheques ont existe dans les pays Roumains, 

qu'il y avait des ecoles plus ou moins rudimentai- 
res, des hommes de science (2) qui ont voyaz6(3), 

des imprimeries et des fabriques de papier qui 

ont fonctionne, tout un ensemble qui denote le 
dâsir du travail intellectuel, chaque fois quc le 

bras — ce ui arrivait hâlas! trop rarement — 

pouvait abandonner l'epee. 
Nous ne voulons pas parler ici de la culture 

gânârale du pays. Il est bien constate (4) qu'il y a 

cu des coles roumaines dâs le commencement 

du XV-eme sicele. 

Ce «ue nous voulons prouver, c'est lexistence 

de vestiges dune culture supericure. 
Nous n'avons qu'ă nous rappeler qu'en 1401, 

a Academie de Cracovie, on avait fond6 une 

bourss spâciale pour les Moldaves, les Lithua- 

niens et les Galiciens (5), ct qwau XVI sidele 

le prince Despote avait iondâ ă Cotnari, en Mol- 

davie, une €cole supâricure ou il avait amene 

des prolesscurs tels que Zasivic Casper Peucer, 
gendre de Melanchton, Joachim Neticul et Johannes 

Sommerus, qui fut le biographe du prince (Pita 

Jucobi Despotae Moldovarum reguli descriptu a 
Johanne Sommero. — Yitebergae) (6) qui regna 
si peu de temps. 

Peu de temps apres cet heureux debut, qui 
cependant n'a 6t6 daucun profit pour le pays, 
vinrent les €coles greecues — vtritables univer- 

(1) Dr. C. 1. Istrati. Ilistoire de notre deceloppement 
scicutifique jusqven 1S60. Bulletin de la sociât& des scicn- 
ces physiqucs, p. 82 ct 112. Bucarest 1892, 

(2) Le prince Dem. Cantemir cta;t, en cifet, membre 
de Academie des sciences de Berlin, Son diplome est 
du aduillet 1714.» A. Papiu Ilarian; Prelace aux ocuvres 
du prince Dem. Cantemir. 'Tome ]I. Description de la 
Moldavie. Nucarest, 1875, 

(3) Lie. celebre voyageur spathar Milescu, qui a par- 
couru toute Asie juscqu'ă la Chine, au XVII sitele. 

(1) VP. A. Urechia. Jlistoire des dcoles de 1500—1s6i, 
Tome Î, pag. 5. 1892. Bucarest, 

(5) Ibidem, p. 1. 
(6) Ibidem, p. ă.



  

sități — de“ la Bucurescă și Iași, carele au fost 

puse la lumină cu deosebire de d-l Erbiceanu (1). 
“Asupra importanţei vădite a acestor școli, și 

din punctul de vedere sciinţifie care ne preo- 

cupă mai mult, am vorbit cu o altă ocasiune (2). 

Aceste scoli române ai fost recunoscute bune 

şi de străini. Reprodue următârea. bucată din 
Vaillant (3) care a petrecut la noi: «..... și voi 

cu deosebire valachi, cu care am petrecut doui- 

spre-dece ani ca și cu nisce Îraţi.....» și despre 

cari ne vom ocupa puţin mai în urmă: 
«Valachia și Moldavia mai ales, aveau școli 

încă 'de demult, dintre cari unele sai bucurat 
de 6re-care celebritate în Orient. Iacob Despotul, 

fundâză academia de la Cotnar; Vasile Lupul, 
relormâză universitatea de la Ilotin şi ședla de 

„drept de la Suceava, instituite de Alexandru cel 

" Bun şi fundeză colegiul, care portă numele sc, 

în Iaşi; Constantin Duca de asemenea stabilesce 

“şcoli primare in tote parochiile capitalelor de 

districte, dar tote acestea cădură. Colegiul Va- 

silian, scăpat. singur din naulragiii, este trans- 

format de Fanarioţi în şeâlă grecescă şi cole- 
giul Sfântu Sava, lundat la Bucuresci de Con- 

stantin Ipsilanti, la început a fost tot școlă are- 

cescă: D'abia după un secol, în 1816, Românii 
iși vădură şcolile redeschise şi se datoresce a- 

„e6sta prolesorului Lazăr, român din Ardeal și 

marelui ban Bălăcenu. Insurecţiunca Grecilor 

opri totul în 1821, dar în anul următor, Qri- 
gore Ghica se ocupă deja cu reorganisarea lor, 

şi zidesce în 1825 actualul colegii al St-tului 

Sava în Bucuresci. Studiile oprite, din noii de 

răsboiul şi de ciuma din 1828 și de holera din 

„1831, își reiaii în sfirşit cursul în 1832.» 

_ (Vol. III, pag. 86.) 

(1) Cronicarii Grecă, cari aă scris despre Români 

in epoca fanarioţilor, de C-tin Erbiceanu profesor, Bu- 
_curesci, 1890. Idem. Revista Teologică, anul III, N-rile 

- 1—53. Iaşi 1885--86, 
(2) Istrati dr. C. 1.— histoire de notre develop- 

““pement scientifique jusqwen 1860. — Buletinul Societăţei 

de sciinţe fizice, pas. 92 și 112. Bucuresci, 1892. 

(3) La Roumanie ou histoire, langue, literature, o- 
rowra hic, statistique des peuples de la langue d'or, 
resumes sous le nom de Pomans, par Î. A. Vaillant, 

fondatcur du college interne de Bucuresci ct de Vecole 
uratuite des [illes: Ex-professeur de langue francaise 

â Peeole nationale de Saint Sava, membre de la $o- 
cicle orientale de France. Trois volumes. Paris, 1844. 

  

  

sites — de Bucarest ct de Iassi, dont a si lumi- 

ncusement parl6 M. Erhiceanu (1). 
Jai parle aillcurs de Tincontestable importance 

de cos 6coles ct du point de vue scientilique 
qui nous prâoccupe ici (2). 

Les Gtrangers eux-mâmss ont lou6 ces âcoles 
roumaines. Je reproduis ici un fragment de M. 

Vaillant (3) qui a vecu parmi nous: «.... ot vous 

surtout, valaques, avec «ui j'ai passc douze ans, 

commes avec des frâres.......», ct dont nous 

nous occuperons un peu plus loin: 
«La Vallaquie cet la Moldavie surtout possc- 

daient depuis longtemps des c€coles dont qucl- 

(ucs-unes avaient joui de quelque câl6brite en 

Orient. Jacques le Despote avait lond6 laca- 
dâmie de Cotnar, Basile-le-Loup avait. reforme. 

Puniversit de Hotin ot Pâcole de droit de.Su- 

ciava, instituces par Alexandre-le-Bon, et fonde 

lo college qui porte son nom ă Iassi; Constantin 

Duca avait aussi Gtabli des ccoles primaires 

dans toutes les paroisses des chefs-licux de ju- 

visdiotion; mais tout ceci ctait tombâ. Le col- 

lego Basilien, âchappe scul au naulrage, avait €te 

transform en 6cole greeque par les Fanariotes 

ct le college de Saint-Sava, fonde ă Bucarest 

par C. Ipsilanti, ne fut pas autre chose ă son 

origine. Ce no fut done qu'aprts tout un siccle, 
en 1816, que les Romans virent se rouvrir - 

leurs âcoles nationalos, ct c'est au professcur 
Lazar, roman VArdialic, et au grand bano Bala- 

ciano, qu'ils en sont redevables. Linsurrection des 

Grees vint tout arrâter en 1821; mais lannce 

suivante Grâgoire Ghica s'occupe dâjă de les 

rorganiscr, ct lait bâtir en 1825 le college ac- 

tucl de Saint-Sava ă Bucarest. Les ctudos 'ar- 

râtâes de nouveau par la guerre ct la peste de 

1828 ct par le cholâra de 1831 reprenant enfin 
leur cours cn 1832.» (Vol. III, p. 8.) 

(1) Les chroniqucurs grees cui ont âcrit sur les Rou- 
mains ă lâpoque des Fanariotes, par C. Irbiceanu, 
professcur, Bucarest, 1890. — Idom, Rovista teologica, 

3-e aunte, No. 1—52. lassy. 1855—86. 
(2) Dr. C. Istrati. L/histoire de notre dâveloppement 

scientifique juscqu'en 1860. Bulletin de la Socicte des 

sciences phisiques, pag. 82 et 112, Ducarest, 1892. 
(3) La Roumanie ou histoire, langue, littârature, o- 

rographie, statistique des peuples de la langue d'Or, 
resumâs sous le nom de Romans, par 1. A. Vaillant, 

"fondateur du college interne de Bucarest et de Vecole 
&ratuite des files; ex-professcur de langue francaise de 
V'ecole nationale de Saint-Sabba, membre de la So- 

cicte orientale de France. Trois volumes. Paris, 1844,



Mişcarea sciinţifică, slabă sub ori-ce formă, 
“ incontestabil însă că era la noi. 

Cu deosebire de la 1821 încâce, mersul as- 

cendent al ţărci a fost atât de vii, transformă- 
rile atât de radicale, vârtejul atât de ameţitor, 
în cât forte puţine lucruri sunt cunoscute chiar 

din acestă epocă. Pi 

In ce privesce sciințele, am spuso cu altă 

ocasiune (1) că la 1833, 18 Martie sa creat So- 
cictatea de medici şi naturaliști în Iași, căreia 

Fresenius îl scria la 21 August 1835 din Paris, 

unde se afla la acca dată, pentru ai mulţumi 

de alegerea sa ca membru de onâre. In Bucu- 

rescă aflasem de la d-l Marin că un farmacist 

se intoxicase ocupându-se cu daguerotipia, și 

găsisom o singură cărticică ce trata despre ale 

chimici, publicată de un Gro-care A. Factor la 

1837 (2). 
De asemenca arătasem în biografia nemurito- 

rului Davila, care la 13 Martie 1853 sosi în ţeră 

din l'ranţa, că el creă la d Decombre 1851 școla 

de medecină; la 1856 înființă ședla de farmacie: la 
_1857 şedla veterinară și tot în 1857 puse și bazele 

sociotăţoi medicale sciinţifice din Bucuresci (3). 

Inainte de crearea ședlei de farmacie de că- 

tre Davila, sciam că corporaţiunea farmaciștilor, 

mai toţi de origină saxonă din Transilvania, a- 

vea o comisiune mai mult sai mai puţin sub 
controlul statului, care dădea certificate do a- 

sistenţi clovilor ce practicase în farmacie, cor- 

tificat cu care ci mai adesea ori se duceaii la 

Viena și cu deosebire la Miinich, unde reputa- 

țiunea marelui Licbie, întrunca cel mai mare 

număr de farmaciști și chimiști. 

Cam pe la 1879 începusem a m& ocupa în 

special cu chimia. Inlocuiam adesea pe Davila 

la cursul seii de chimie medicală de la facul- 

tatea nostră de medicină din Bucurescă și până 

la 1$82 (data plecărei mele la Paris) urmasem 
(i cu di cercetărilo marelui genii al medicinci 

şi sciinţelor, am numit pe. Pasteur. 

Cu acea ocasiune ficui cunoscinţă cu câte-va 

(1) Istrati dr. C. I. — Izhistoire de notre dâvelap- 
pement scientifique juscu'en 1860. — Buletinul Socte- 
tăței de sci'uţe fizice, pag. 82 şi 112, Ducuresci, 1892. 

(2) Manualul mei. carte de obşte folositore pentru 
economii de casă și.de câmp, dată la lumină de A. 

" Yactor, profesor de chimie, Bucuresti, 1837. 

(3) Davila, de dr. C. Istrati, Bucuresci, 1885,   

Le. mouvement scientifique, faible sous toute 

forme, existait cependant chez nous d'une ma: 

nicre ineontestable. 
Mais cest surtout depuis 1821 que le progres 

du pays a âtâ tres rapide, que.les transforma: 
tions furent radicales ct le tourbillon qui nous 

emportait si Gtourdissant que on connait (res | 

peu de chose de cette. epoquc. 

En ce qui concerne les sciences, nous avons 

dit & une autre occasion (1) que le 18 Mars 

1833 fut ercâc ă Iassi la Sociâte des medecins ct 
des naturalistes, ă laquelle Berzelius 6crivit de 

Paris, ou il se trouvait, ă la date du 21 d'Aott 

1835, pour remereicr de son €lcetion comme 

membre d'honncur, Javais appris par M. Marin 

qu'ă Bucarest un pharmacien s'âtait intoxiquc 

en s'oceupant do dagucrcotypic ct javais trour€ 

un petit livre de chimie publi en 1837 par 

un certain A, Factor (2). 

Dans la Diographic de limmortel Davila, qui 

arriva de France en Valachie le 15 Mars 1853, 

javais montrâ qu'il crea le 4 Decembre 1854 
Vâcole de mâdecine, en 1857 lâcole vetârinaire 

ct qu'il posa dans la mâme annce les bases de 

la societ mâdicale scientifique de Bucarest (3). 

Avant que Davila cut creâ Vecole de pharmacic, 
je savais que la corporation des pharmaciens, 

presque tous d'origine saxone de 'Transylvanic, 
avait une commission placâe plus ou moins sous 
le contrâle de Plitat, laquelle dâlivrait des cer- 
tificats M'assistant aux 6l&ves qui avait pratiqus 
dans une pharmacie, cortificats avec lesqucls 
ils allaient ă Vienne ct surtout â Miinich, ot la 
r6putation du grand Lichig rcunissait. le plus 
grand nombre de pharmaciens ct de chimistes. 

Vers 1879 javais commencâ ă m'occuper plus 
spâcialement de chimie. Je remplagais souvent 
Davila dans son cours de chimie mâdicale î la 
Faculte de medecine de Bucarest et juscu'en 1882 
(date de mon depart pour Paris) javais suivi jour 
par jour les recherches du grand gânic de la mâ- 
decine et des sciences, j'ai nomm6 Pasteur. 

A cette occasion, j'ai pris connaissance de qucl- 

  

(1) Dr. O. Istrati. Histoire de notre developpement 
scientifique jusqu'en 1860. — Bulletin de la Socicte des 
sciences phyiques, pag. 82 et 112, Bucarest, 1892... 

(2) Manualul meă, carte de obşte folosilore pentru 
economii de casă şi de câmp, public par A. Factor, 
professeur de chimie, Bucarest, 1837. 
(8) Dr. O. Istrati, Davila, Bucarest, 1885.



din fârte numerosele lucrări alc ilustrului chi- 

mist frânces Antoine Bâchamp. Studiile sale a- 

supra microzimei, precum şi lucrările s6le re- 

lative la materiile colorante îmi rămaseră înti- 
părite. La acestea se adaugă şi faptul pe care 
'1 atlasem de la câţi-va colegi ai mei medici, 
cari luase doctoratul la Montpellier, că acest 
savant, care a ilustrat atâtea decenii facultatea 

de la Montpellier, se interesa mult de studenţii 

români de la acâstă universitate. 

De la 1882—485, timpul cât am stat în Paris 

pentru a'mi lua doctoratul în chimic, n'am avut 

ocasiunea de a afla nimie de acest savant, de 

al cărui nume instinctiv m& alipisem. 

Cu ocasiunea însă a marci exposiţiuni fran- 

cese de la 1889 visitând adese-ori secțiunea 45, 

alectată în special produselor chimice, avusci 
fericirea să cunosc numeroși 6meni de sciință, 

chimiști francezi, printre cari, trehue în prima 
linie să citez pe d-l Bâchamp. 

Indată ce am avut onbrea de ai [i presentat 

și cu deosebire îndată ce allă că suni român, 

atitudinea sa deveni simpatică și atrăgătore, ast- 

fel că credeam a me alla în faţa unci vechi 
" cunoscinţi. 

Ne întâlniam adesca în acel locași destinat 

expunerci celor mai frumose cercotări ale sciințci 

chimice, când în una din dilele co urmară în- 
dată după ce avui ondrea a-l cundsce, rămăsci 

uimit, când îmi spuse că și d-sa este român, 

că a lost în Bucuresci până la 1834, că a în- 
vețat și scris românesce cu caractere cirilice. 

Intre altele mă întrebă dacă mai avem caldarîm 

la Bucurescă și "mi spunea că dacă lași duce 

pe Podul Mogoș6ci, bine înţeles Podul Mogo- 

șoci cu adevăratul săi pod de lemn de pe a- 

cele timpuri, d-sa s'ar duce cu ochii închiși spre 
Podul Beilicului. 

- Era mai mult sai mai puţin în curent cu tot 
ce se [ăcuse la noi, și din tâtă expunerea sa 

transpira iubire către mica și vechia ţâră, către 
oraşul pe atunci ncinsemnat, în care d-sa cu 
mai bine de 50 de ani înainte petrecuse mai 

mulți ani.- 
Cu ocasiunea dlucerey mele la congresul pen- 

ru nomenclatura în chimia organică, cc avu 

“loc la Genova în 1892, mă abătui un moment 

la Paris. . ” 

Găsii pe d-l Bechamp, care se rolrăsese de   

ques uns des tres nombreux travaux de Villustre . 
chimiste francais Antoine Bechamp. Ses ctudes 

sur les microzymas, ainsi cuc ses travaux relatils 

aux maticres colorantes m'avaient beaucoup frap- 
pe. Il faut ajouter ă cela le fait que je.tenais 

de quclques mâdecins de mes collegues, qui 

avaient  pris leur doctorat ă Montpellier, que 
ce savant, qui a illustre pendant tant d'annces la 

[acult& de Montpellier, s'interessait beaucoup aux 

€tudiants roumains de cette universite. 

De 1882 ă 1885, pâriode pendant laquelle je 

suis reste â Paris pour y prendre mon doctorat 

en chimie, je n'ai rien appris sur ce savant, dont 

le nom nvavait attire instinctivement. 

Mais lors de la grande exposition frangaise 

de 1889, en visitant ă diverses reprises la 45-e 

section, spâcialement affectee aux produits chi- 

miques, j'eus lo bonheur de consiaitre plusicurs 
hommes de scienec, des chimistes frangais, parmi 

lescuels ca premicre ligne je citerai M. Bâchamp. 

Des que.jeus cu Phonncur de lui tre pr6- 

sent ct surtout des qivil cut appris que jctais 

Roumain, son atlitude â mon gard devint 

sympathique ă ce point que je me croyais en 

presence d'un vicille connaissance. 

„Nous nous rencontrions souvent dans cet en- 

droit râserv6 ă lexposition des plus beaux essais 

de la chimic, ct je restai stupefait, lorsquc, un 

des jours qui suivirent prescue immediatement 

celui ot javais cu l'honncur de.le connaitre, 

M. Bechamp me dit qu'il Gtait Roumain, qu'il 
avait demeurâ ă Bucarest juscqu'en 1834, qu'il 

avait appris notre langue ct qu'il avait 6crit le : 
roumain en lettres cyrilliues. Il me demanda, 

entre autres choses, si nous avions encore ă Bu- 

carest un pavage en picrres roulses, ct il me 

"disait que si je le conduisais dans le Podu Mo- 

goshoaie — bien entendu le Podu Mogoshoaie 

avec son pont en bois comme il €lait alors— 

il se rendrait les yeux fermâs au Podu Beilic. 
“1 Gtait plus ou' moins au courant de tout ce 

qu'on avait fait en Roumanie, et, de tout ce qu'il 
disait, on sentait transpirer Taffection pour le 

petit ct ancicn pays, pour la ville alors si peu 

importante, ou, plus de cinquante ans aupara- 
vant, il avait pass6 six annes. 

Lorsque jallai au .Congres pour la nomen- 
clature dans la Chimie organique, Congres qui 
cut licu ă Genâve cn 1892 2, jo m'arretai un 
moment ă Paris, 

J'y trouvai M. Bechamp, qui apres avoir cuiuă



la Montpellier la universitatea do la Nancy, că 
părăsise şi acest loc,şi acum lucra în laboratorul 

de chimie organică de sub direcţiunea marelui 
și simpaticului maestru d-l Charles Friedel. 

Cu acestă ocasiune îl vizitat în camera sa de 

de-asupra laboratorului d-lui Friedel, unde al&- 

turea cu alt vencrabil chimist, aprope de acoiaşi 
xîrstă cu d-să, d-l Gorjcu, lucra în liniște, dar 

cu o ardore juvenilă, ce ar pul6 să servâscă ca 

un exemplu demn de imitat tinerilor ce se o- 

Dboscşe şi so descurajeză prea curând. 

Cu acâstă ocasiune putui să am plăcerea de 

a-l audi vorbind cu o vervă și cunoscinţă per- 

„fectă:â unui, subiect. ce-l lucrase cu mulţi ani 

înainte; în'sînul Socictăţei” de chimie din Paris, 

provocat incidental printr'o lucrare ce atinoca 

studiul” materiilor” albuminoide, studiii ce con- 

stituc . unul. din marile: capitole ale activităţii 

sale sciinţifice.-'To oți cci de faţă rămaseră capti- 

vaţi de Merhoria și claritatea sa. 

"Tot „cu, acăstă” ocasiune îmi descrise mai po 
larg suvenirile sale de tincreță până în momen- 
tul'ce a părăsit țâra: la 1834, în ctate de 19 
ani. Ridend:îmi spunea cum, ca practicant far- 
macist, făcea'dese curse prin oraș pe la pacienţi, 
conform usului timpului, după cum Yom ved6 
mai la vale. - 

Intors, la Bucuresck, a am căutat printrun amic 
„comun, d-l. Combes,—fost președinte anul trecut 
al Socictăţei de chimie din Paris și ale cărui cur- 
suri alese asupra materiilor colorante, cu cară 

" lusese. însărcinat la. Sorbona, 
câte-va ori 'cu aceiași ocasic, și eraţie bună- 
voinţei” sale — să obţin numerâse detalii și să 
apăt mai multe date precise. 
“Chiar în decursul anului trecut 1893, d-l Be- 

champ cu tâlă vîrsta sa înaintată, publică totuși! 
mai multe lucrări importante în Buletinul So-" 
cietăței: chimice din Paris. 

D-l Combes; care a avut extrema bună-voinţă 
după plecarea mea, a-l ruga să-i cedeze din ceia 

“mai pul: să aibă după. 60 de ani: împliniţă 
de când fusese în Bucurescă, îmi trimise un 
cact, -:singurul ce mai rămăsese, «....nu a mat 
«rămas:le cât acesta, cele-l-alte fot ai lost prada 
«copiilor și nepoților escelentului om....».! Acest 
cact, a cărui primă pagină am reprodus? lo- 
togralic, relativ la «Inceputuri de istoria "Ţărei 

le-am urmat de 
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Montpellier pour Luniversite de Nanoy, avait a 

bandonnce &xalement celle-ci. Il travaillait main- 

tenant dans le laboratoire de Chimie organicue 
«pui est place sous la direction du grand ct sym- 

pathique maitre, M. Charles Friedel. 

je lui rendis visite, ă cette occasion, dans la 
chambre qu'il habitait au-dessus du Jaboratoiro 

de M. Friedel, ou, ă cote d'un autre vâncrable 

chimiste, prescque aussi âs6 que lui, M. Gorjcu, 

il travaillait trancuillement, mais avec une ar- 

dcur juvenile qui pourrait servir Wexemple aux 

jeunes gens qui sc fatiguent ct se decouragent 

trop vite. 

J'eus alors l'occasion de ventendre parler avce 

une verve et une connaissance pariaite de son 
sujet, ă propos «un travail qu'il avait prâsente 

bien des ann6es auparavant â la Societe Chimicue 

de Paris, provoqu6 incidentellement par un 
travail qui touchait ă V'etude des maticres al- 
buminoides, €tuse qui constitue lun des cha- 

pitres capitaux de son activite scientiliquc. 'Tous 

les assistants resterent stupefaits de sa memoire 
et de la clart& de son exposition, 

A cette mâme occasion, il.me raconta lon- 
guement ses souvenirs ('enlance jus(u'au mo- 

ment oi il quitta la Roumanie, cn 1834, ă Vâve 

de 19 ans. Il me disait en riant comment, en 
sa qualite d'eleve en pharmacic, selon Vusaro 
du temps, il faisait des courses  chez les ma- 
lades, comme nous le verrons plus loin. 

De retour ă Bucarest, j'ai tâch€ par Linter- 
mediaire un ami commun, M. Combes, qui 
prâsidait !annce dernicro la .Socict6 de chimie 
de Paris ct dont javais suivi plusicurs fois les 
cours sur les maticres colorantes, î ă la Sorbonne, 
de me procurer des dâtails sur NM. Bochamp, 
Grâce ă Vobligeanco de M. Combes Pai pu-ob- 
tenir une foule de donnâes precises. 

Dans le cours de lannse 1893, M. Bechamy, 
maler son grand âgc, ă publi plusicurs tra- 
vaux importants' dans le Bulletin de la Socicte 
chimique de Paris. 

M. Combes, ui avait cu lextreme obligcanec, 
apres mon depart, de -le prier de me:câder ce 
quw'il pouvait bien avoir encore, apres plus de 
G0 ans, de souvenirs de Bucarest, m'envoya un 
cahier, le scul qu'il possâdât: «....il west rest 
que cela, les autres feuilles ont 6t6 la proic 
des enfants ct petits cenfants de excellent, 
homme...» Ge cahier dont j'ai fait reproduire en 
photographie la premitre page, relative aux
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Prima pagină din Caictul de șcâlă al d-lui Bechamp din 1859. 

La premitre page du Cahier d'ccole de Mr. Ptehamp de 1833.
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«Rumânssci», se află alcătuit din 2 peri6de, cu-. 
prinse tâte în 13 pagini, din cari periodul I-iii, 

4 pagini, este până la Radu-Negru; iar restul: 

până la 1822. EI se află alcătuit din întrebări 
și - r&spunsuri, și se termină acestă istorie a 

Țării nâstre, care acum se învaţă chiar în licee 
în mai multe volume, fără ca ca să aibă încă 

sfârşit, căci nu o cun6scem bine, cu însemnarea 

«sfârşitul istorici, în 22 a lui Septembre 1833, 

«în Bucuresci.» — Urm&ză apoi în' același caet 
4 pagini relative la «începuturi de Geografia 
«Ţării Rumânesci,» în care sunt enumerate ju- 

doţele, riurile, oraşelo; terminat iarăși prin «sfâr- 

«șitul Rumânici în 23 a lui Septembre 1833.» 
"Din acest cact lipsesc câte-va pagini, care totuși 

“so pâte constata că conţineai scris ce-va în 

franţuzesce (1). 

(1) Dăm aici textul coprins în acest caet cu greşelile 
de ortografie și de gramatică așa cum se află in ori- 
ginal:   

«commencernents de histoire de la Roumanie» 

„est composâ de deux periodes, comprenant cn 

tout 13 pages. La premisre va jusquă Radou- 

le-Noir, elle tient 4 pages; le reste va jusqu'ă - 

1822. Le cahier est compos6 de questions ct de 
'r&ponses, et comprend toute histoire do la 

Roumanie, qu'on apprend aujourd'hui dans nos 

lyeâes en plusicurs volumes; il se termince par 

ces mots «fin de Lhistoire, le 22 Septembre 
1833. Bucarest». Suivent 4 pages sur «les com- 

mencements de la Geographic de Roumanie»» 

ot. sont 6numerâs les districts, les rivicres, les 

villes; sur la dernicre on lit: «fin de la Rou- 

manie, 23 Septembre 1833». On voit quil manque 

quclques pages, qui devaient. âtre cerites en 

frangais (1). 

(D Nous donnons ici le texte que conlient ce cahier 
avec les errcurs dorthosraphe ct de grammaire telex 
qu'ellos existent dans Voriginal : 

INCEPUTURI 

ISTORIE ȚAREI RUMUNEŞCI. 

PERIODUL 1. 

Intrebare : Spunemi ceva despre țara noastră ? 
Răspuns: În vremea în care Rumânia cu arme birui- 

tore supuseră mai tote naţiele. despre lumea ce 
cra aluncea cunosculă: țeră Romancască Mol- 

davia, Besarabia, Bucovina, Transilvania, Bana- 

tul şi o parte din Ungaria închipuia o stapinire 
„ce st zicea Dacia. , 

Intr. Ce fel de 6meni crai locuitorii ci? 
Răsp. Locuitorii Daciei erau niște omeni barbară şi 

resboinici, cari. luănd indrezncală adese ori fa- 
ceau năvăliri vremelnicește în provincicle roma- 
nilor, ca să le (?) ferfuiască. 

Intr. Cine a înfrint barbaria ? . 
Răsp. Mai inter Iulie Kezar hotari ca să ; pedepsească 

obraznicia Dacilor, der tiripuria, morte ?] redică 
dintre cci vii, vine August, urmatorul acestui 

prin vitejia generarilor sc, a infrint barbaria 
dacilor și provincie romane le pusă în siguranță. 

Inte. Stătu ele mult în siguranță? * 
Resp. Ba nu, pentru că în vremea impiraţilor Tiberiu, 

Calizula, Claudiu şi Neron. 

Dacii simțind slabiciunea stapânirci romane 
să împuterniciră și iar facura navaliri în hota- 
rele romanilor, fără a ingândi (1) vre unuia ti- 
ran din aceia ca să oprească intinderea dacilor. 
Cu tote că acest Domițian printre placerile vieţei 

(1) a da în gând,   

sale, cele desfrânate intreprinse și resboirea da- 
cilor, dar pornirea lui (u (cu) zadarnică căci ro- 
manil fura batuţi și Domițian fu silit a cumpara 

“pace do la Did. - 
Intr. Stătura ci multă oră biruilori? 
R&sp. Ba nu, pentru că Traian slava romanilor şi spaima 

barbarilor birui pe daci, "i sili a'şi pleca capul 
sub jugul romanilor, a. plăti bir și ast-fel şterse 

rușinea, romanilor. 
Insă Decebal craiul Dacilor în grabă calcă 

juramăntul, (căci) cu Traian şi iară-și arată vraj- 
mașia in potriva romanilor, 

Dar mâhnia lui Traian asupra lui Decebal a 
fost neimblănzită, căci pernind al doilea resboi 
asupra dacilor ca.să cerșească mai.cu fericită 
ispravă, facu peste Dunare minunatul pod din 
care și astază să mai pastrează remaşiţă la Cor- 
neț, pătrunse în Dacia şi birui pe daci, cuprinsă 

Sarmisegetuza, reşedinţa lui Decebal, ale caruia 
ruinulă și astazi să allă in Iaţec, la Transilvania. 

Atuncea Decebal să strinse soldaţii, Roma "și 
versa furia lor prin tota intinderea dacilor și 
'Trajan dupa ce o coprinse. totă, o facu provincie 

„* POMaNĂ, | 

Intr. Când sau adus colonicle romane in- Dacia? 
l&sp hesboile cele sângerose ale lui Traian cu Daci 

au. deșertat Dacia de locuitori. Pamăntul ci cel 
bogat şi roditor aduse pe Traian la sândire, ca 

să 11 împopuleze cu. colonii romane. Aşa der 
redineând mulţime nenum&rată de copii, barbaţi



Acest caet, singurul ce-l posedăm de la 1833 

din . Sf. Sava, ne arată co-slabe cunoscinţi de 

istorie aveam noi acum 60 de ant şi pus alăturea 

cu docimile de volume publicate de Academia 

şi femei din Italia la anul de la nașcerea Dom- 
nului Christos... 105 "1 aduse în Dacia și s& sta- 

torniciră prin tote coprinderea lor. 

Aceşti colonişti noi aduse cu sine în Dacia 
limba latină ce o vorbea norodul roman, religia, 
obiceiurile şi nărăvurile, să cârmuiau dupa legile 
romane și să apara de vrajmaşi cu tota pute- 

rea lor. - a 
Intr. A stat multă vremea romanii în linişte? | | 

hResp. Bu nu, pentru că d'abia muri Traian şi naţiele 

barbare despre Nord incepură a (goni) pe locui- 
torii romani. 

Adrian, urmatorul lui Traian, Antonin Piu și 

mal virtos Marcu Aureliu, a apărat Dacia cu mare 
barbaţia, insă liniştea cr tot n'a ţinut multă 
vremea. 

Intr. Pentru ce? 
R&sp. Pentru că în vremea acesta începu pribejirea 

, 

naţilor barbare, pe care le credea că le roiesce | 
Nordu. - 

Romanii fură multă vremea când sub jugul 
unuia, când altuia şi când de sine apărat, prin 
cele mal crunte resboie, Aa 

In vremea acestor turburări, locuitorii romani 
priimiră botezul şi să făcură creştini, - 

Intr. De când incepură romanii să se numească valachi? 
Răsp. De la bulgari, pentru că: er ast-fel numea tote 

naţiele, ce să trâgea din latini sau romani, 
ȘI apoi grecii inpromutând acest nume de la 

bulgari, "1 facura cunoscut la toţi. 
Câtre acâsta trebui ştiut că nic una din na- 

țiole ce au stapânit Dacia, n'au molipsit pe ro- 
mani, ca bulgarii. | 

Intr. Pentru ce?. . 
Răsp. Pentru că de la petrecerea lor cea indelungătă 

în Dacia. In limba romană atuncea să zari sla- 
vone vocale și sunete. 

De la ei a intrat în biserica romanilor litur- 
ghia și cărţile slavone, lucruri care au oprit tota 
intinderea duhilul roman în mat multe veacuri, 

Intr. Spune-m! cum să impraştiară naţiele barbare şi 
părăsiră Dacia ? , 

R&sp, Resboele ce au avut aceste nație printre sine-și 
cu imptraţii Constantinopolului le.au făcut să 
se impreştie şi să se prăpadească de tot în cât 
numai numele să remâie. 

(Bulgari carl să statorniciră peste Dunare) a- 
tuncea precum în mal multe (părţi) ale Daciei așa 
şi în ţară românească sau intemeiat mai mulţi, 
a stapânit românii. Ungurii a coprins mat multe 
din stapănirile acestea ale romunilor din Dacia, 
precum in Banat şi Transilvania, dar Țara Ro- 
mânească a fost mal mult de sine, şi dincoce de 
Olt și peste Olt era ma! mulţi prinți româneșcă, 
cari stapâneau cu neatârnare de cinc-va. -   

12 

Ce cahier, le seul que nous possâdions du 
Ilycee St. Sabba ă cette âpoque, nous montre 

combien faibles .6laient les connaissances d'his- 

toire ă cette epocue. Mais ă câts des nombreux 

PERIODUL AL II 

Radu-ANegru înteiul print « totă era Romunească. 

Intrebare. Care este cel dintei prinţ a totă Ţară Ro- 
manească? , 

Răspuns. Câtre anul de la Christos 1292, când Țară 
-  Romanească era curaţita de cetele barbare, o parte 

„de români din Transilvania ţin&ndu-să acolo pa- 
„rasiră Transilvania şi sub (1) Radu-Negru ce era 

domnul Fagaraşului și Omlașului trecu 'in "Țară 
Românească, 

Intr. Unde s'a facut descalicare ? | 

Ră&sp. La Câmpu-Lung Radu-Negru a zidit o cetate şi 
au pus temei statului Românesc. Aci la Câmpu- 
Lung a zidit Radu-Negru şi o biserică ; ela a- 
dus din Transilvania mulţime de meșteri pentru 
lucrarea meșteşugurilor, și cl, să zice, că a adus 
şi viţa de vie în ţara Românească. 

Intr. Unde sau statornicit romanii ce au venit din 
Transilvania ? 

R&sp. In lungul Ialomiţei şi al Dimboviţei şi cu a- 
ceștea s'au unit şi toţi cet-l-alţi romani din "Țara 

Românească priimind toți ca să le fie Radu sta- 
pânitor. 

De la Câmpu-Lung Radu-Negru a mutat scau- 
nul stapânitor la Argeş, unde iarâ-și zidi o ce- 
tate și o biserică minunată . 

Intr. Cum se unira romanii d'aicea cu cei de peste Olt? 
Răsp. In vremea acâsta peste Olt stapânca cu reatâr- 

nare un ban român numit Basarab. Acesta vâ- 
zend stapânirea cea b'ândă a lui Radu, a venit 
la dânsul și "1 se supuse de bună voie; într'ast 
fel de chip Radu-Negru cu voie de obşte s'a fa- 
cut prinţ a t6lă ţară Românească; stupânind și 

„tot ţinutul Fagaraşului şi Omlaşului din Tran- 
silvania. 

Intr. Ce fel era forma guvernului stu ? 
Răsp. El era capu statului; boerii implinind majistra- 

țiele şi la vreme de resbot să ţie general de ar- 
mie; însă norodul w'avea nici o cultură de cât 
numai invăţatura religici, implenind locul al 
ăştia (2) 

Intr. Cât a domnit Radul Negru? 
Răcp. 24 de ani, adică de la 1290 până la anul 1314, 

şi muri la Curte de Argeş, unde și să îngropă. 
Intr. Care fu cel dintei Domn, care facu alianța cu 

Portă? 

Răsp. Nircea (Mircea) Vodă. | 
Intr. Cine desrobi limba românească de cea slavonă ? 
R&sp. Mathei Basarab să pomeneşte cu cinsie pentru 

desrobirea limbei româneşci de cea slavonă și 
pentru traducerea cărţilor pe România la anul 
1097. 

  

(î) Loc alb în original,
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Română, cu acte și documente și cu sutele de 

istorii, monografii, lucrările societăţii geografice 

din care câte-va premiate, de o adevărată valâre; 

alăturate cu hărţile ce sai făcut şi cu marea 

hartă a statului major, ne umple de bucurie şi 

Intr. Toţi Domnii de la Negru-Radu şi pănă la Nicolai 
Mavrocordat,. cel dinte Domn grec, câţi să nu- 

mără ? 
Năsp. Să numără 64, ce cărmuiră dupa legile şi pri- 

“ vilegiurile Patriei, pe care de şi de la o vreme 
încoce închinaţi tureului, nu putem acâsta (1) 

“ supara cât de puţin, câţi români, pentru apara- 

rea lor, (2) de domni vrarspre toate de sange 

turcesc, ingrozira de multe ori nu numai pe 
sultani și pe toţi stapânitorii dupa dănşii. 

Intr. Care domn strică oștirile româneșci? 
lăsp. Movrocordaţii fiind greci să făgăduira Porții, că 

de va rendui familia lor în scaunul României, 

ci vor mijloci a strica oștirile româneșci, ca să 

nu mal turbure stapânirea turcului. 
Cu acesta invoire să incepu Domnia Lor fără 

voia românilor, care până aci ci alegeau pe domni, 
iar nu Porta; Constantin Mavrocordat r&nduin- 

du-se domn la anul 1730 surpă cu vrajmasie 
toate legile, moștenirile noastre, câlcă privilegiu- 
rile şi strică tâte, în cât r&mase scaunul princi- 

patului nostru ocolit de câte-va ciomege in loc 
de acele armate falnice, pe care le dedese în bir. 

Intr. Cum petrecura românii despoiaţi de arme? 
Re&sp. De la acâsta vreme și pănă în anii trecuţi el 

petrecură în cele mai nesuferite tiranil nu nu- 

mai de câtre domnii greci, şi de câtre toți câţi 

st afla în slujbele lor. 
Patria noastră ca o mare întindere fără pa- 

zitor înaintea unor fiare leșinate, şi limba romană 

să mai cotropea de cea grecească pănă la Dom- 

nia bunului stapânitor Gligorie Ghica, ce să ren- 
dui cu cinstea domnilor români și care domnind 

cu cuget de îndreptare nu puţine inbunatăţiri 

şi săverşit. 
Intr. De la Niculai Magrocordat şi p&nă la acesta câţi 

domni să numară? | 
Năsp. Să numară 38, între care de şi câţi-va aii fost 

români. : 

Insă nici o deosebire n'au avut de puriarea 
grecilor, cea vinzetoare sudori palrioţilor nostrii 

Intr. Când să sui pe scaunul carmuirei domnul Glizo- 
rie Ghica? . ” 

Răsp. Să sui cu tslă puterea drepturilor româneşci la 

anul 1822, cl este acel dintei de la care incoace 

să începu (3) . . . . mântuirei nostre, și a intor- 

cerei în slava stramoşească precum şi cel de pe 

urmă prince. 
Sfirşitul Istoriei 

In 22 al Septembrie 833 în Bucureșci. 

    

(1) Loc alb în original. — (2) idem, (3) idem.   

volumes publis par PAcademie Roumaine, des 
actes, des documents et des centaines (histoires 

et de monographies; ă câte des travaux dela So- 

ci6te de Gâographic, dont quelques-uns d'une vâ- 

ritable valcur, ont €t6 couronnâs; ă câte des 

INCEPUTURI 

DE 

GEOGRAFIA ŢEREI ROMÂNEȘCI 
  

Intrebare. Cu ce să margineşte ţară nostră? 
Răspuns. S& margineşce spre Nord cu Carpaţii şi o 

desparte de Transilvania, spre Est cu Moldavia 
şi Dunărea, spre Sud; iară-și cu Dunarea, şi spre 
Vest cu Dunarea și Banatu. 

Intr, In câte judeţe s& imparte? 
Răsp. In 18, adică nouă septentrionale și nouă meri- 

dionale. ” - 
Intr. Care sunt septentrionale ? 
R&sp. Sunt acestea : 

Județe : 
1. Gorjul , . . . . . ... 

Vilcea. ... .. .... 
Muşeel . . . . . . . . .. 
Arșeșul. . .. . . .... 
Dâmboviţa . . . .. . ... 
Prahova . . . . . . . .. .. 
„Săcuenil . . . . . . . . .. 

8. Buzeu ..... 
9 p-Sarat. .. Î..  . .. 

Cele meridionale sunt acestea: 

Capitale: 
. „ 'Tirgu-Jiului 
. + Rimnie 
„+ OLung 
. „ Piteşti 

+ Tirgoviştea 
. Ploeșci 
+ Bucuvul 
. Buzeu 
. Focşani. 

ro 
a
z
i
l
 

Județe: Capitale: 
1. Medinţu . . : . . . . .  Cerneţu 
2. Dolju . e se + Craiova 
3. Romanaţu . . . . .. Caracal 
4 Oltul 1. cc... + Slatina, 
5. Teleorman . . . . . . Ruşi-de-Vede 
6. Vlașca. . . . . . .. . Giurgiu 
1. Ifovul, o... . . Ducureşci 
8. Ialomiţa . , „.. . . Urziceni 
9 Braila. . . . „+ Braila 

Intrebare. Câte carantine sunt? 
Răspuns. Sunt douespre-dece: 

10 Cerecă în Medinţi 
20 Izvoarele în Medinţi 
30 Calafat în Medinţi 
40 Bechet la Dolju . 
50 Izlasul în Romanaţ 
60 Turnul la Olt 
70 Giurgiu în Vlasca 
80 Olteniţa [| + , 
90 Calarași | în Ilfov 

100 Piua-Petrei în Ialomiţa 
110 Braila în Braila - 
120 Zimnicea în 'Teleorman, - 

: Gâvle: 
10 Jiul. 
2% Oltu 
30 Argcşu 
4% Dimboviţa 
50 Ialomiţa 
60 Buzeu. 

Care tote aceste s&.varsă in Dunare ossbit de Dim- 
boviţa, care s& varsă în Argeș și Buzeu, în Siret în 
Moldavia. Ă | 

Sfârşitul României 
In 23-lea al Septembrie 833.
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constatăm cu plăcere, că dacă, în realitate, prin 

inexperienţa nostrăa tuturor, prin rolul inoportun 

și atâta. de strieăcios al parveniţilor și al Irasco: 

logilor la cârma statului, am perdut mult timp 

ce puteam întrebuința mai cu folos, totuși progre- 

sele îndeplinite sunt colosale, capitalul adunat 

prin o muncă conscientă este impunător și dacă 

plecând de la aceste rudimente la 1833, am a- 

juns unde suntem după 60 do ani, e simplua 

ved& rolul pe care ţara n6stră îl va lua peste 

o jumătate secol în concertul mișcărei omenesci, 

plecând de la ceia ce posedăm astădi, atât. ca 

cunoscință cât și ca Gmeni. 

In acelaș timp, d-sa ne mai trimesce un act 

de o importanţă excepţional de mare, relativ la 

examenul de Chimie, Farmacologie, istoria Natu- 

rală pe care d-l Antoniuim Bechamp, îl trecu în 

ultima qi din luna-lui Decembre anul 1833, față 

cu o comisiune compusă, din C. Estiotis, protome- 

dic, I&n Rasti, doctor în medicină și dr. N. Gussi. 

Prin acesta se vede că farmaciştii, adică elevii 

practicanți în farmacie, în faţa unui jurii com- 

pus din medici, treecati un examen pe care putem 
să-l numim după obiceiul nostru, examen de asis- 

tent în farmacie, şi pe'care: noi sciam că se trecea 
cu mult în urmă, după 1840; atestat cu care elevul 

se înseria în urmă la una din univ ersităţile străine 

pentru a-și lua. diploma î în acestă specialitate. . 

Am căutat în urmă de-a "vede cari sunt în- 

ceputurile acestor jurii, cari "decernaii ast-fel. de 

diplome, aceia a d-lui Bâchamp purtând No. 11, 
şi iată ceea ce am aflat în publicațiunile ce mi-aii 

cădut la îndemână, consultând în acelaș timp și 

pe doui venerabili farmacii, domnii. Andreas 
Yrank şi Rissdorfer, cari de o jumătate de secol 
practică întrun mod demn acâstă specialitate î in 

Bucurescă și pecari mai în urmă i-am găsit făcând 
parte din comisiile farmaceutice, la'sosirea mea 

în Bucuresci, pe la: linitul anului 1869. 
Nu e mai puţin adevărat că din acest testi- 

moniii resultă că marele chimist frances B6- 

champ, a trecut primul s&ă 'examen: de chimie 

în Bucuresci, și că de sigur cu acest certificat 

s'a înscris ca farmacist în Pr ranța (la Strasburg) 

şi că trebue să ne simţim mândri și fericiţi, vă- 
(end pe acest vencrabil om de „sciinţă, Că-și a- 

duce aminte cu plăcere de acâstă epocă, scumpă 

nout, din vicţa sa, ncuitând nici pe farmacistul 
Miiusel care a precedat pe Eitel (actualmente   „je suis arrivâ 

nement, 

„comme pharmacien en France (3 Strasbourg) ct 
ue nous devons :nous; sentir ficrs et heureux 
de voir ce vencrable homme : de. sciânce se 
rappeler avec plaisir les souvenirs de cette 6- 

cartes «won a dressces et de la grande carte de 
notre &tat-major, nous ressentons une grande 
joie ct nous constatons avec satisfaction que, si 

en rcalite, par notre inexpârience ă. tous, ct par 

suite de Pintervention inopportune ct. fatale de. 

parvenus et de phrasâologues dans les aflaires 
d6 YEtat, nous:avons perdu beâucoup de temps 

qu'on aurait pu - employer “plus utilement, les 
progres accomplis n'en şont pas! moins immenses, 

le capital aceumule grâce .ă un .labeur con- 

sciencicux n'en. cost pas moins considerable, ct, 

en partant de ces 'vudiments. de. 1333,: nous 
sommes arrives, apres 60 ans lă, oh nous cn 

sommes, il est facile: de' se rendre' compte du 
role que jouera notre pays dans un demi-sitele. 

M. Combes m'avait envoyâ &galement un acte 

d uncimportance exceptionnelle, relatilă examen 
(que M: Antoine Bechamp passa, le dernier jour de 

Dâcembre 1833, sur la chimic, la pharmacolo- 

gie et histoire naturelle, devant une commissiori 

compos6e de C. Eştiotis, medeein en chei, Jean 

Nasty, docteur. en medecine:ct. le dr. ? N. Gussi. 

On voit par lă que les pharmiciens, c'est-ă- 

dire les 6leves en pharmacic,: passaient, "devant 

un jury compos6 de mâdecins, un examen que 
nous appellerions aujourthui un examen Waide 

de pharmacie. Nous croyions que cect examen 
mavait existe que depuis 1810. Avec son certificat 

Pel&ve allait s'inscrire dans une universite Gtran- 
gere oti il.prenait un diplome en: pharmacic. 

Vai rechereh6 quels avaient Gt6 les debuts 
de ces jurys qui d6livraient des cerlificats de 

cette nature, car Ie. certificat de :M. Bechamp 
porto le” No.. 11. -Voici ce que jai appris en 

fcuilletant les: publications que jai cues â ma 

_disposition et en consultant les deux vensrables 
pharmaciens, MM. Andr6. Frank. ct Rissdorier, 
qui, pendant un demi-sicele,'ont dignement pra- 
tiqu la pharmacie ă Bucarest ct c[ui iaisaient 
partie, des commissioris pharmâccutiques (uand 

„ă Bucarest, vers la fin de 1869. 
Il n'en est pas moins certain! quiil râsulte de 

son certificat que M. Bâchamp ă pass6 .son pre- 
micr examen de chimie ă Bucarest, que certai- 

grâce „ă ce certificat; il: sest inserit 

poque, qui nous est châre, n'oubliant mâme pas 
le pharmacien Î Măusel, predâcesseur WEitel (au



*
d
t
u
e
2
2
q
 

“11 
2p 

ouordip 
o[ 

sazde,p 
onbryders-odurz-oorţd 

942349 
— 

*duueyjo2a 
1n[-p 

PUojdip 
pdnp 

2ye15-0du1z-0707 
n2$H) 

 
 

I
T
I
 

R
a
e
 

Pa 
A 
I
O
 

a 
e 
T
a
t
a
 

M
a
 

i 

 
 

i
 
i
n
i
 

i
 

. 
AR 
R
I
 
-
.
 

i 
i
 

e
s
p
 

m
 r
 
a
e
 

e o
a
 

n
e
 „
o
r
i
z
e
s
a
ă
 i
p
.
 

    

i
i
 
a
 

| 
Z
I
 
d
 
p
o
n
t
 

ut? P
D
 

a
p
 
Z
E
 
D
D
 mp 

m
e
 

p
o
p
 
7
 

29904174, 
p
p
m
,
 4
7
 A
 
n
d
 
r
a
p
o
r
t
 

2
4
 

0
7
,
 a
u
r
o
r
e
 

t
i
p
 
40010098, 77/4709) 

777777729 z
o
o
p
e
g
o
 
a
i
a
 

n 
27 
p
 

3 

„
p
e
e
r
 

p
o
p
o
a
r
e
 

po 
n
a
t
o
 

o
r
a
.
 
ragprta) u

z
,
 2
 Ș 

E 

0
4
4
,
 
A
 
P
 
p
e
 

A
 

arog 
p
o
a
;
 
0707000906 pe

 
r
a
n
i
,
 
p
e
t
r
e
 0
:
 
m
 

| 

o
m
 
A
p
 

9 
a
y
 
p
u
r
 4 D
Z
 
2
/
4
 M
u
,
 pe 

ÎI 

NaDS S 
SNEININO ULAluos ans STNOIEINI sai 

      
 

 
 

  £ 
- 

Li 

NI 
7, 

DI 
A 

IREa 

î
e
u
ă
t
a
i
e
u
e
 

înmri 
intai 

i 
 
 

 
 

 



1 

Pascal), pe podul Mogoșsci, “unde a practicat 

ca clov în timpul şederei s6le în Bucuresci. 

Si vedem acum cum cra Bucureștiul şi sta- 

rca nâstră culturală în momentul aflărci d-lui 

Pâchamp la noi în ţ6ră. 
Dar mai întâiti care a lost exact epoca în care 

s'a aflat d-sa în Bucuresci ? 
In dicţionarul universal . al contimporanilor 

(G. Vapereau 1880) găsim : 
«Dechamp (I. 4.), medic frances, născut la Das- 

«sine, aprâpe de Dicuze (Meurthe), la 16 Octom- 

«hre-1816, fu condus în Valachia de familia 

«sa pe care o perdu acolo şi se întârse în Franţa 
la 17 ani. — El se stabili farmacist la Strasburg. 

«După mulţi ant de practică și studii, se hotări 

«să-şi facă o carieră în sciinţe. Primit bacalau- 

«rcat în litere şi sciințe, agregat al şcolci de 

«farmasie din Strasburg, doctor în sciințe (1853), 

«cu o teză asupra Pyrozylinci, și în [ine doctor 
«în medicină (1856), cu o teză asupra substan- 

«felor albuminoide și asupra trausformărcă lor în 

«uree, fu îndată numit profesor de chimia me- 

«dicală și de farmacie la Facultatea de medi- 

«cină de la Montpellier, şi deschise cursul săii 

«în Ianuarie 1857. De -alunci a devenit profe- 

«sor de chimie la Facultatea de medicină din 

«Nancy.» 

«Printre lucrările: sale, cari în mare parte sunt 
«inserate în Annales de physigue et de chimie, Sati 

«observat 'cu deosebire acelea asupra pyroxili- 

«ncă sati pulberei de bumbac (coton-poudre) şi a- 

«supra transformărilor substanţeler albuminoide. 

«A publicat a parte o serie do: Lecons sur lu 
«fermenlation vineuse et sur li fubrication du vin 

«(Montpellier, 1863, în- 80); De la circulation du 

«carbone dans la naluve ct des întermediaires de 

«cette circulation (186, în- 80); Lettres historiques 
«sur la chimie (1876, în- 80), ete.» 

Din acestă scurtă notiţă biografică reiese că 

d-l Bâchamp sa reîntors în Franţa la 1833; 
dar, după data chiar a certificatului săi, d-sa 
n'a putut să părăsescă ţ6ra Româncscă de cât 

la 1834, lucru ce mi-a declarat şi care concordă 

și cu cele ce mia scris «-l Combes, care îmi 
comunică că d-l Bechamp a părăsit țera la vîrsta 

de 19 ani. 
Pe atuiici comunicațiile se făceaii cu grei în 

- 
5 

jour hui Pascal) sur le Podu Mogoshoaic, ou 

il a -pratiquc comme cl&ve pendant son sejour 
â Bucarest, 

„Voyons maintenant ce qu'tait Bucarest ct 

notre Gtat de culture ă lepoque ou M. Dâchamp 
habitait la Roumanie. 

Mais ct tablissons tout d! abord oxactement cette 
&pocuc. 

Nous trouvons dans lo. Dictionnaire universel 

des contemporains de G. Vapereau (1880): 
«Bechamp (ÎI. A.), medecin francais, n6 â 

«Bassing, pres de Dicuze (Meurthe), la 16 Oc- 

«tobre 1816. Fut conduit en Valachie par sa 

«famille qu'il y perdit et il revint en France 

«1? ans. — Il stablit comme pharmacien 

«Strasbourg. Apres plusicurs annâes de pra- 

«licue et d'etude, il se decida ă se faire une 

«carricre dans les seiences. Recu bachelicr €s- 

«lettres et es-sciences, agreg6 de 'ecole de phar- 

«macie de Strasbourg, docteur €s-sciences (1853), 
«avec une these sur la pyroxyline, et enfin 

«docteur en medecine (1856), avec unc these 

«sur les substances albuminoides ct sur leur 

«translormation en urâc, il lut aussitât nomme 

«professeur de chimie medicale ct de pharmacie 

«ă la faculte do mâdecine «dle Montpellier, etil 
«ouvrit son cours en Janvicr 1857. Depuis il 

«devint prolesscur de chimic â la faculte de. 

«medecine de Nancy. 

„ «Parmi ses travaux qui sont pour la plupart 

«înseres dans les Annales de phasigue et de chimie, 

«on a surtout remareu6 ceux sur la pyroxyline 

«ou le coton-poudre ct sur les transformations 

«des maticres albuminoides. Il a publi â part 

«une scrio de Lerons sur la fermentalion vincuse 

«ct sur la fabrication du vin (Montpellier, 1863, 

«in- 80%; De 1a civculatioa du carbone. dans la 

«nature et des intermediaires de cette circulation 

«(1868, in- 8%; Lettres historiques sur la chimie 
«[1876, în- 80), ete.» . 

Il ressort de cette biographic que M. Bâchamp 

est rentr6 en France en 1833; mais, Vaprâs la 

date de son cortificat, il n'a pu quitter la Nou- 

manie qu'en 1834, ce que du reste il m'a de- 
clare ct ce qui concorde avec ce que m'a âerit 

M. Combes, qui me communique que son ami 
ă quitt Bucarest ă lâge de 19 ans. 

A 
«ul 

Pi 

"A cette cpoquc, les. communications ctaient   timp de iârnă şi chiar primăvara, de Ore-co: dilficiles pendant Vhiver et mâme au printemps,



pentru a merge cine-va spre. Pesta și Viena, 

trebuia să trâcă pe la R.Vâleci şi Câineni. 

După cât mi-aduc aminte din spusele sale, d-l 

Bâchamp a stat cel puţin şese ani în ţeră, şi prin 

urmare a asistat la evenimentele bune și rele, 

ce ati avut loc în Bucuresci între 1827—31. 

Pâte chiar că din causa epidemiilor de cho- 

leră și ciumă ce bântuiaii ţâra cu atâta înver- 

şunare, a perdut faniilia şi sei numai, că d-sa 

cra nepotul unui consul frances şi pote chiar 

înrudit cu Vaillant, care la acâstă epocă se afla 

ca director al pensionatului alipit pe lângă co- 

legiul de la Sf-tu Sava. 
Să ne dăm puţin s6mă de acestă periâdă din 

- vieţa nâstră, de 6re-ce nu este numai o periodă 

tristă, dar și de redeşteptare a mişcărei n6stre 

culturale şi de reorganisare a ţtrii.. 

«Şepte ani de dolii şi de risipă a ţării, ne 

«spune d-l Urechiă, urmeză apoi de la 1821 la 

«1828. Negreșit în jalnicele qile ale răsmiriței, 

«şeslele române cât și grecesci aii încetat. Mai 
«apoi piedică mare le-ai adus și bâle epide- 
«mice, cari ati bântuit numeroși ani ţările ro- 

«mânesci (1).» 
Iată, prin urmare, epoca în care sosesce d-l 

Bechamp în ţară. 
Bucuresciul cra deja un oraș bine populat Și 

pentru a ne da, semă do starea sa navem de 

cât să no reamintim ceia ce găsim în descrierea 

acestui oraș publicată în almanahul statului de 

la 18937. 

Găsim că cel avea 80.000 locuitori, că avea 

două. tipografii şi trei ziare, din care Curierul 

Nomânese apăruse deja de la 1829 Aprilie 10, 

sub direcţiunca lui I6n Eliade, Baudetinul oficial 

și Museul național, sub direcţiunca lui Petrache 

Poenaru. 

Un institut litografic «artă necunoscută în Prin- 

cipate», după cum spune Curierul Românesc în 

Nr. 37 (vedi Urechiă, pag. 12%), se stabilise în 
Pucuresci în Februarie 1829 de librăria Thiern. 

Se allaii 1000 de elevi în şcolile publice și 
«un colegii național pentru sciinţe și limbi: 

«latinescă, franțozescă, şi altele cu vre-o 400 
»studenți și 16 profesori (2).» 

. 

(1) V. A. Urechiă, op. cit. p. 110. 
(2 Ce diferenţă! Cu 60 de ani mal în urmă, c«A- 

nuarul universităței din Bucuresci pe anul școlar 1892   

16 

car, pour allor ă Pesth ou ă Vienne, îl fallait 
passer par .-Vâleci et Câineni. 

Autant que je me souvienne de ce qu'il ma 

dit, M. Bechamp est reste au moins six ans en 
Roumanie, ct, par consâquent, il a assist6 aux 

&vânements bons et mauvais qui se sont pro- 
duits ă Bucarest entre 1827 ct 1834. | 

Cest peut-âtre ă la suite de Vepidemie de 
cholâra et de peste, qui causa tant de malhcur 

dans le pays, qu'il perdit sa famile. Je sais scu- 
lemen  q[wil tait le neveu dun consul de 

France et peut-âtre parent de Vaillant, qui, ă 

cette &poque, €tait directeur du pensionnat at: 
tach6 au college St. Sava. 

Essayons de nous rendre compte de celte 
periode de notre existence, qui n'est pas scu- 

lement une €poquo triste, mais une €poque de 

renaissance et de rorganisation. 
«Sept annces de deuil et dâsolation se suc- 

«ctdent de 1821 â 1828. Naturellement dans les 
atristes jours de la r&volution, les 6coles roumaincs 

«et les 6coles grecques ont cessc de fonctionner. 
«Ensuite les maladies ct les cpidemies qui infes- 
«terent le pays pendant plusicurs annces ont ct 
«pour ces €coles de nouveaux obstacles (1).» 

Cest ă cette &poque que M. Bechamp arrive 

en Roumanie. 
Bucarest Gtait deja une ville assez pcuplâe et 

pour mous rendre compte de I'âtat dans loqucl 

elle se trouvait, nous n'avons qu'ă nous rappeler 

la description cpu'en donne lAlmanach de PItat 

pour 1937. 
Il y avait 80.000 habitants, deux imprimerices 

ct trois journaux: le Curierul Român qui avait 

paru le 10 Avril 1829, sous la 'direction del 

jleliade, le Bulletin o/ficiel ct le Muscul National 

sous le direction de Petralie Poenaru. 

La librairie Thiern avait fond& ă Bucarest, en 
PFevrier 1829, un ctablissement de .lithographic, 

«art inconnu dans les Principautâs», dit le Cu- 
ricrul Românesc No. 37 (V. A. Urechia, p. 12%). 

Il y avait 1.000 el&ves dans les €coles pu- 
Dliques ct un coll&ge national pour les sciences 
ct les langues. «On apprenait dans ce college- 
«qui comptait environ 400 €lâves ct 16 proles- 
«scurs, le latin, le francais, ete. (2).» 

  

(1) V. A. Urechia, op. cit. p. „110. 
(2) Quelle difi&rence ! 60 ans plus tard, PAnnuaire 

de PUniversit6 de Bucarest — publi€ par le Recteur
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În acelaș timp în ce privesce edilitatea pu: 
plică: «iar de nenumăratele uliţi sc taie cruciș 

«de patru poduri mari, pietrite de la 1825, carile 
«se îndrepteză către cele patru părţi ale lumci 
«drept, și sunt n6ptea luminate de fânare: po- 

«dul Mozoşoi spre m. n. către Transilvania, nu- 

«mit după o moşie de asemenea nume, acesta 

«este cel mai înlrumusețat, cu palate în tot 
«lungul s&ui, podul lui Serban-Vodă, asemenea 
«înfrumusețat, spre m. z. către Bulgaria; podul 

«calicilor, spre apus către Craiova, numit după 

«o proprietară a locului; și podul târgului de 

«afară spre resărit, numit pentru târgurile cele 

«mari po tâtă săptămâna, ce se adună la capul 
Sil a.» (1). | 

“D-sa nu putea să se considere de tot străin în 
acest oraș, căci limba [ranceză se vorbia curent; 

mai mulți francezi crai stabiliţi ca directori de 

pensionate, şi de asemenea,: numeroși mhedică 

fiicuse studiile lor la Paris, și un francez, Vaillant, 

lu numit la 1832; Maiti 1. prin contrațt, „director . 
al pensionatului” (intsen N) din Sf. Sava... 

£ să a 
i i 

Chiar corespondența e ce se , făoca între ditori- 
tele administrații și generalul + Kisselel cra re- 
dactată în. limba francesă. 

“Franţa avea deja de la 1792 “un consul la 

Bucuresci: ku. și. de, la 1792, ea a stabilit pri- 

mul săi consul, E mile Gaudin; 'el s'a presentat, 

în. virtutea unui Derat, sati brevet imperial, prin 

cale. sc: 'vecomanda, ambilor, arendatori (lermiers) 

ai, celor două Principate, de al primi ca repre- 
Sentait al naţiunei Irangese. ... (2]» 

“La 1831 se pare „că, ca «criiiese agent, și ge- 

neral consul» sc: afla. un, domn Cochelet (Kohelet 

în almânachul- de la 1836). 

Iu. 'almanachul de la 1837 se mai dice: -«Du- 

«eutescenii, ca şi cci-l-alţi locuitori din orașele 

«Principatului, sunt iubitori de curiosități, nou- 

«tăi, romanțe și învățătură, ande limba francesă 

«s'a Țăcut comună acum; ci Sai făcut iubitori 

«de lux și de tote lucrurile frumâsc, le place 

«adunările de petrecere, cum teatrul;... ip. 211).» 

  

—1593, de d-l rector Titu-Maiorescu» ne arată că numai 

în universitate, la cele cinci facultăţi, cu 66 profesori, 
avem 1361 de studenţi! 

(1) Almanachul pe 1837, pag. 208—209. 

(2) Vaillant, lucrarea citată, vol. II, pag. 266, 

. 
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L'Almanach nous donne encore ces details 
au point de vuc de Peâdilită: «....parmi de nom 

«breuses rues se dâtachent quatre grandes ar- 

„«târes qui se dirigent vers les quatre points 

«cardinaux ; clles sont pavâes, ct, la nuit, âelai- 

«râes par des râverberes: la route de Mogo- 

«shoaie, vers le Nord, vers la 'Transylvanie; elle 
«tire son nom dune terre, c'est la plus belle de 

«toutes, avec des palais tout le long; — la route 

«de Sherban-Voda, tres belle cgalement, vers 

«le sud, vers la Bulgarie; — la route Calicilor, 

«ainsi appelco du nom Wune propridtaire, vers 

«Pouest, vers Craiova; — ct la route dite du 
«Marehe extericur (Podul Târgului Vufară), ainsi 

  

„«nommâe parce qu'un marehe s'y râunit toutes 
«les semaines ă son extrâmit6, ă Pest...» (1). 
*M. Bechamp ne pouvait se considerer tout- 

ă-fait comme un ctranger dans celte ville, car 

on y parlait couramment le francais; plusicurs 

francais sy Gtaient ctablis comme directeurs de 

pensionnats, des nombreux medecins avaient lait 
lcurs studes ă Paris, ct un francais, Vaillant, lut 

nomme, par contrat, le 1 Mai 1882, comme di- 

recteur de Linternat de St. Sava. 
La currespondance entre les dificrentes admi- 

nistrations cot le general Iisselelf ctait redigce 
en francais. 

La lrance avait depuis 1792 un consul ă Bu- 

carest. «Des 192, elle Gtablit a Bucarest son 

premier consul, Emile Giaudin ; îl s'est prâsentâ 

en vertu Pun bârat ou brevet imperial, qui re. 

commandait aux deux fermicrs des deux Prin- 
cipauts de Vaccucillir comme le representant 
de la nation franeaisc.... (2).» 

Em 1834, il semble qu'il y ait cu. «comme a- 
gent'royal ct consul genâral» un. certain Co- 

chelet (dans PAlmanach de 1836 hohelet). 

L'Almanach de 1837 .diţ encore: «Les habi 

«tants de Bucarest, comme les autres habitants 
«des autres villes de la Principăut6, aiment les 

«curiosites,: les nouveautâs, les romans ct les 

«sciences, oi la langue Irangaise est emploşe 
«communâment; ils aiment le luxe ct toutes 

«les belles choses, les licux de plaisir, tels que 

«le theâtre;... ete., (p. 211).» 

M. T. Maiorescu — nous inontre que dans cette scule 

Universit€, pour les cinq lacultes, il y a 66 professcurs 
ct 1.361 €tudiants | 

(1) Almanach de 1837, pag. 208—209. 
(2) Vaillant, travail cite, vol. II, p; 266.



Imitasem doja așa de mult pe Francezi, în cât 

se putea găsi că «câmpul Colentinci este câmpul 

«luă Aarte al Bucuresciului, unde s'aii făcut și se 

«fac cele mai frumâse și mai cu paradă pompe, 

«ceremonii și exerciții militare, cum: sfinţirea 

«stegurilor, armelor şi miliției naţionale la 1830; 
«jurămiîntul credinţei ostășesci la 1834 ;....» (Al- 

manach, pag. 215). Tată prin urmare, serbări la 

cară a asistat d-sa. — Iar, în ce privesce teatrul 

naţional, încă de la 1834 se dădeait represen- 

taţii în limba română și germană. 

Acestea concordă perleet cu cuvintele lui De- 

mido(i, membru al Institutului 'rancici, des- 

criind plecarea sa din Bucurosci în 1837; 
«..„.aruncarăm o privire de adio și de recuno- 

scinţă asupra acestui oraș, demn de a fi pus în 

numărul celor mai interesante capitale (1).» 

Din cci 27 doctori în medicină ce practicati 

la 1833, 7 trecuseră doctoratul la Paris. Intro ci 

se afla și d-rul frances A. Marsil, socrul docto- 

rului Davila. 

__ Gurentul pentru limba feancesă era atât de 
puternice, în cât la 1832 înființându-se un pen- 
sionat de fete de către eforia şeslelor, se admi- 

sese ca limba «de învăţămînt în șeola de lcte să 

fio acea franceză (Urechiă, pag. 182). 

D-l Bâchamp a trebuit să aibă la Si-tu Sava 

de profesori la clasele complimentare po: 

«D-l Simeon Marcovici, serdar și profesor, 

G. ISnid, profesor de limba clinescă. 

N. Moroiii, legi. 

D. Pavlidi, 

« 

« « « 

« « « 

metric. 

«  G. Pop, « « aritmetică și gCo- 

metrie. 

« G. IHil, « « limba latină. 

iar la clasele de umaniore pe: 

«D-l Aron Florian, de istoria universală. 

K. Aristia, de limba francesă, clasa I şi ÎL. 

G. Valenslein, de desen. 
Gros, de limba francosă, clasa IV şi V. 

Laneilon, NI. 

Alexandru Pop, dle caligrafie, 

« 

« 

« 

« « « « 

« 

(1) Voyage dans la Russie meridionale et la Crimce 
par la Ilongrie, la Valachie et la. Moldavie, par M. Ana- 
tole de Demidoff, de Academie imperiale des sciences 

de Saint-Petersboure et de institut de France (Aca- 

demie des sciencesi. Paris, 1854. 

algebră și trizono- 

Nous avions deja imite â ce point les Fran- 
cais qu'on pouvait trouver que «le champ de 

«Colintina est le Champ de Mars de Bucarest, 

«ot Pon a iait ct oi on fait les plus belles 

«pompes, les eâremonies ct les exercices mili- 
«taires: benâdiction des drapeaux, des armes ct 

«de la milice nationale en 1830; serment de 

«Parmâe en 1834...» (Alm. p. 215). Telles sont, 

par consâquent,. ies fctes auxcțuelles a assiste 
M. Bâchamp. Pour ce qui est du theâtre natio- 

nal, des 1834, on y donnait des representations 
en roumain ct en allemand. 

Cela concorde parfaitement avec les paroles 

de Demidolf, membre de Pinstitut de 'rance, 

qui, decrivant son depart de Bucarest en 1837, 

disait: «....Nous jetâmes un regard d'adieu ct do 
reconnaissance sur cotte ville, digne d'etre misc . 

au nombre des plus interâssantes capitales (1)»- 

Parmi les 27 docteurs en mâdecine qui'pra- 

tiquaient en 1833, sept avaient passe lcur doe- 

torat ă Paris. Parmi ces dernicrs se ircuvait un 

irancais, M. A. Marsil, beau-pere du doeteur 

Davila. 
Le courant pour l'emploi de la langue fran- 

caise Gtait si fort que, en 18382, lorsque Ladmi- 

nistration des €coles fonda un pensionnat de 

jeunes files, elle avait admis cuc Venscionement 

y serait donne en francais. (V. A. Urechia, p. 182) 

M. Bechamp doit avoir cu comme professcur 

ă Saint-Sava: dans les classes complementaires : 

MM. S. Marcovici, serdar ct professeur. 

G. Ioanid, professcur de langue greeque. 

  
« 

«LI. Moroiu, « « droit. 

« D. Pavlide,  « Calgebre ct do tri- 

gonomtrie. 
« G. Pop, « d'arithmâticue ctde 

ecometrie. 

-G. Hill, "« de langue latine. 

ct dans les classes d'luumanite: 

MM. Aron Florian, prof. Whistoire universelle. 
« _I. Aristia, « de langue francaise. 

G. Wallenstein, « de dessin. 
Gros, « de langue frangaise 4-e ct 5-e cl.) 

„Langilon, (8-e classe.) 
Al. Pop, «de calligraphic. 

« 

« 

« « « 

« 

(1) Voyage dans la Russie meridionale ct la Crimee 
par la Ilongric, la Valachie et la Moldavie, par M. Ana- 

tole de Demidolif, de PAcademie imperiale des sciences 

de Saint-Pctersbourg et de LInstitut de France (Aca- 

demie des sciences). Paris, 1854.  



D-l Ioan Pop, de gramatică și de compunere 
în. limba românescă. 

«  Iosil, de ecografie și hronologie» (1) și 

a trebuit să aibă ca colegi de şeolă la 1832 pe. 

nemuritorul Bălcescu Nicolae și Ghica 16n, care, 

din fericire, trăesce încă și cari ambii figurâză 

printre premianţii acestui an. 

D)-sa de sigur că a asistat la deschiderea în 

Bucuresci a «obștescei extraordinare adunări de 

revizie», ce a avut loc la 10 Martie 1831. 

Am citat mai sus pe Petrache Poenaru, despre 

care d-l A. [. Odobescu dice, cu drept cuvint: 
«Pentru ședlele nâstre din vechea Muntenic, cu 
«începere de la anul 1819 și până pe la 18%, 

«adică în curs de o jumătate de secol și mai 
«bine, acel om a fost Petrache Poenaru» (2). 
Acest Poenaru nu pute să fie pentru viitorul 
chimist și pentru tintrul francez aflător în Bu- 

curescl o pers6nă indiferentă. . 
Căci Poenaru, de la 1824—26 studiă la uni- 

versitatea din Viena şi la institutul politechnic 
al aceleiași capitale, literele, istoria, matematicile 

chimia și teologia. «În anul următor el trecuse 

«la Paris unde se ocupă cu învățături speciale 

«în şeâla de aplicaţiune a inginerilor gcograli, 

«sub direcţiunea Locotenentului-Colonel de stat 
«major Ludovic Puissant, membru al Academică 

«de sciinţe şi bărbat cunoscut prin operaţiunile 

«și scrierile sale asupra geodesici,' topografică 

«și trigonometrici. La 1828, acest profesor dete 

«Poienarului un testimoniu f6rte măgulitor, înscris 

«chiar pe planul unci localităţi de lângă Meulan 

«în Francia, ridicat cu mult talent și precisiune 
«de compatriotul nostru. Relaţiunile sale în 

«Paris dovedesc cât de bine a fost el apreţuit 
«acolo de învăţaţi din cei mai distinși, printre 
«cari vom semnala mai cu s6mă pe vestitul 

«economist Adolf Blanqui şi pe geologul și &eo- 

«graful Huot, care însoțise pe principele Demidolt 

«în călătoria sa sciinţifică pe malurile Mărei- 
«Negre.» 

«Dar și mai mult! Petrache Poienaru se ocupă 
«la Paris și cu scorniră în micile industrii prac- 

(1) Almanachul Statului din prinţipatul a tâtă Țera 
Românescă, acum întâiaşi dată Lipărit pentru tot prin- 
țipatul, pe anul de la Hristos 1836. In Buda, cu tiparul 
crăescei tipografif, pag. 117—118, ” 

(2) Petrache Poenaru, cu ocasiunea aniversărci a 25-a 

de la fundarea universităţei din Bucuresci (1889), de 
prof. A. 1. Odobescu. 
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M. loan Pop, prol. de grammaire et composition 

| en languc roumaine. 
« Jose, » de gcographe et de chronologie[1), 

et il a dii avoir comme camarades d'âcole, en 

1832, limmortel N. Balcesco et Ioan Ghica, qui, 

par bonheur, vit encore et qui tous deux figu- 

rent parmi les laurcats de cette annde. 

Il a certainement assistâ ă Vouverture de «l'as- 
semblâe genârale de revision» qui a cu 'licuă 
Bucarest le 10 Mars 1831. 

J'ai cite plus haut Petrake Poenaru, dont M. A. 

1. Odobescu dit avec raison: «Un scul homme 

«s'occupa des 6coles de Pancienne Valachic, de 
«1819 jusqu'en 1875, cest-ă-dire pendant plus 

«un demi-sicele, cet homme fut Petrache Poc- 

narul» (2), ct Poenaru ne pouvait ctre pour le 

jeune francais, futur chimiste, une personne in- 
differente. ! 

Poenaru, en eflet, de 1824 ă 1826, avait 6- 

tudi6 ă Puniversit6 de Vienne et ă Pinstitut 

polytechniquc de cette ville, les lettres, histoire, 

les mathematiques, cet la technologic. «L'annâe 

«suivante il 6tait alle ă Paris ou il suivit des 

«eours spâciaux, 'ă lâcole d'application des in- 

«g6nicurs gcographes, sous la direction du 

«licutenant-colonel d'âtat-major Louis Puissant, 

«membre de Academie des sciences et savant 
«connu par ses operations ct ses ouvrages sur 
«la gâodâsie, la topographie et la trigonomstric. 
«En 1828, ce professcur dâlivra ă Poenaru un 
«certificat des plus flatteurs, qui est 6erit sur 

«le plan meme dune localite pres de Mculan 
«(l'rance), plan que notre compatriote avait love 

«avee beaucoup de talent et de precision. Ses 

«relations ă Paris prouvent combienil 6tait estime 

«par les savants les plus distinguds, parmi les- 
«cțuels nous citerons le celebre cconomiste A- 
«dolphe Blanqui cet le gcologue et gtographe 
«Iluot, qui avait accompagne le prince Demidofi 
«dans son voyage scientificue sur les bords de la 
«mer Noiro. 

«Petrake Poenaru s'oceupait aussi ă Paris 

„«Vinventions dans les petites industries prati- 

(î) Almanach de fitat de la Principaute de Valachie, 
imprime pour la premiere fois pour toute la principaute, 
en lan 1836. Bude, imprimerie. ro ale, p. 117—118; 

. (2) Petrale Poenaru, â Voccasion de Vanniversaire 
de la 25-&me annce de la fondation de Luniversite de 
Bucarest, (1889), par le professeur A. 1. Odobescu.  
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«tice. Am vădut cu mirare că la 25 Maiit 1827, 
«el obținu de la guvernul francez un brevet de 

«invenţiune pe cinci ani pentru un condcă por- 

«tăreţ fără sfîrșit, alimentându-se însuşi cu cer- 
«nelă; — ne plume sans fin portative s'alimentant 

«Venere Welle mâme! Păcat că desonnele anc- 

“«xate la 'acel curios document oficial nu mai 
«există, căci am [i cereat pote să tragem folos 

«din invenţiunea compatriotului nostru, care însuși 

«nu se dovedesce a fi utilisat'o mai târziii. Cine 

«scie dacă, pe timpul când în Paris și-a bătut 
«el capul ca să scornescă un asemenea condei 

«portăreţ și nesecat de cerndlă, nu-și va [i adus 
«aminte de nevoile ce trăgea, în tinerețele sale ' 

«de calemgiii, întingând mereii condeiul în că- 

«limara de la brâii! (1).» 

“In fine cl fu care la 1832 primi sarcina de 

a reorganiza școlile naţionale, împărțindu-le în: 
1) școli începătăre ; 2) clase umanigre ; 3] învețăbură 

complementare ; 4) cursură speciale și 5) cursuri 

slolode. (2). - ” | 

La 1833 se aflait în DBucuresci 27 doctori în 

medicină și 5 chirurgi-mamoși. Dintre aceşti 

medici: O. Estiotul, proto-medicul, care luase 

doctoratul la Paris la 1827; loan hasti care 

luase doctoratul la Pavia la 1814; N. Gussi care 

luase doctoratul la Paris la 182$, sunt iscăliți 
în certificatul d-lui Bechamp. 

Că o parte din aceşti domni cunosecaii chi- 

mia, resultă și din faptul : că cîn 1835 d-nii Estio- 

tul, Ioan lasti, C. Alexandrid, A. Carazisul, N. 
Gussi analiscză apa minerală «de la DBoboci.» 

(Bulet. Ofic. No. 20). 
De asemenea constatăm că la 1836 sa în- 

fiinţat un "muzeii şi colecţiuni de instrumente 
de fizică. 

In fine, tocmai când d-l Râchamp se afla la 

Pucuresci, serviciul sanitar începu să dea rodele 

(1) Petrache Poenaru ctc., pag. 11. 
(2) Vedi: Regulamentul școlelor publice din princi- 

patul (&rei românesci, 1832 Bucuresci. 
Găsim acolo o admirabilă sutroducere, ea începe ast-fel: 

«Buna crescere este cca mai d'intâiii trebuință a unui 
neam, ca e temelia și chezășia pentru paza tuturor 

aşeuămintelor obştescă. 
«T„uerarea ce buna crescere face pentru întemcerca fe- 

ricirii fiesce-cârui om în parte şi a tutulor neamurilor 
de obşte, este forte mare şi netăgăduită, de acea meş- 
teşugirea de a impodobi pe un om cu bune obiceiuri 
a fost în totă vremea cea mal mare ingrijire a legiui- 

torilor celor luminaţi şi o adâncă gândire pentru cei 
mai învăţaţi filosofi.» .   

«ues. “Nous avons vu avec 6tonement qud 'le 

«25 Mai 1827 il avait obtenu du gouvernement 
«Francais un brevet d'invention valable pendant 
«cin ans pour une plume portative s'alimen- 

«tant dencre Mello-mâme. Il est regrettable 

«que les dessins annexâs ă ce curicux do- 

«cument ofliciel n'existent plus, car nous cus- 

«sions , cherch6 â tirer profit de Tinvention «de 

«notre compatriote qui ne semble pas Lavoir 

cutilisce plus tard. Qui sait si, lorsquiil se 

«creusait la tâte ă Paris pour inventer cette 
«plume portative ct toujours pleine d'enere, 

“«il ne se rappelait pas les ennuis de sa vic de 
«copiste, lorsqu'il devait” tremper sans cesse 

«sa plume dans lencrier suspendu ă sa ccin- 
«ture (1].» 

C'est lui qui, en '1832, [ut charge par his- 

seleff de râorganiser les €coles nationales ct 

([ui les divisa en : 1) ccoles dlementaires; 2) classes 

Phumanites; 3) dhudes complementaives ; 4) cours 

'speciauzx ct 5 cours lilres (2). 

En 1833 il y avait â Bucarest 27 doctcurs 

cn mâdecine et 5l chirurgiens-accouchcurs, 

Parmi ces medecins: C. Estiotis, medecin en 

chef, avait pris son doctorat î Paris en 1827; 

Jean Rasty, ă Paris, en 1814; N. Gussi, d Paris 

en 1828. “Tous Jes trois ont siune le centilicat 

de M. Bechamp. 

Ces medecins connaissaient la chimie. Cela 

ressort. de ce fait quo: «en 1835, MM. Iistiotis, - 

Jean Rasty, C. Alexandrid, A. Carazis, N. Gussi, 

analysent leau mincrale de Boboci.» (Bulletin 

off. No. 20.) | 
„Nous constatons €galement qwen 1836 on a 

fonde un musâe ct des collections d'instruments 

de physicuc. 

Enfin, justement au moment ou M. Bechamp 

Ctait â Bucarest, le service sanitaire commenca 

(1) Petrahe Poenaru, ete. p. îl. 

(2) Yoir: le Reglement des âcoles.publiques do Va- 
lachie. Bucarest 1832, Nous y trouvons une admirable 
introduction cţui debute ainsi: 

«La bonne cduction est le premier besoin dune 
race, c'est la base ct la garantie de toutes les institutions. 

Ivinfluence qwune bonne €ducation a sur le bonheur 
de chaque individu en particulier ct de tous les peuples 
en general, est immense ct incontestable ; aussi Part 
d'orner un homme de bonnes habitudes a-t-il ct de tout 
temps la preoccupation capitale des legislateurs eclaires 
et un sujet de profonde mtditation pour les plus sa- 
vants philosophes. "
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sale. Primele vaccinări, cel puţin sistematice, 

dateză do la 1832 (1) și sunt obliwatorii în Re- 

sulamentul Organic. (art. LAXNIIL. Reg. Org. 

din Moldova.) 

Iată acum și ce am aflat relativ la rostul far- 

macici şi al învățămîntului larmaceulic în țcră, 

precum şi la mișcarea sciinţifică și în special a 

chimici în acestă epocă. 

Regulamentarea ţinerei și vinderci otrăvurilor 

numai de farmacișt, s'a făcut cam pe la 1782, 

căci: «în. 1762 Septembre, se .petrece un mare 

«scandal în internatul St-tului Sava. Un. şcolar 

«cumpără de la un băcan şoricioică, spre a o 

«da la un alt ucenic [de nu la un dascăl grec!). 

«Intervine Domnitorul cu pitac la vel-spătar şi 

«la vel-aga, băcanul să fie pedepsit cu. bătaia 

«la talpe înaintea prăvălici. De sigur că şi şco- 

«larul culpabil a fost aspru pedepsit. In ori-ce 

«caz, a resultat din acea alacere că se regula- 
«mentă ţinerea și vinderea otrăvuriloa numai la 

«spiţerii». (2). 

“Totuși, adevărata aplicaţiune şi a resulamen- 

telor noui în acestă cestiune nu a fost pe de- 

plin făcută de cât numai cu mult în urmă, cu 

ocasia accislentului petrecut în Bucuresci la 1868, 

când. un băcan, greșindu-se de săltar, dădu șo- 

ricesă în loc de sare de lămâie. Şi chiar acum 

câţi-va ani un medic de plasă din judeţul Illov 

a găsit cu chilogramele, pe la cârciumarii și 

băcanii din plasa sa, diferite medicamente eroice, 

între cari șoricâsa, realearul şi argintul vii, a- 

ceste dou din urmă atât de întrebuințate în 
medicina populară, empirică, a ţării nâstre, cu 

„aeoscbire sub formă de fumigaţiuni. 
Chiar şi în present numărul omuciderilor cu 

arsenic este încă destul de mare și represintă 

aprope 80 la sută din crimele săvirșite prin in- 

  

(1) alar numărul altuiţilor pe fie-care an de când 
«stati început acestă facere de bine, este: 

«In anul 1852. . . . . e + 13.016. 

«a 1833. . . . . „18.832. 

a a 1834, cc... e 191. 

«a 1835... . . e + 83.916. 

„. Veqi: Relaţia d-lui marelui Dvornic din liuntru Mi- 
halache Ghica, către obştesca adunare, în anul 1837. 

(Almanach 1837, pag. 115.) 
(2) Urechiă, op. cit. pag, 46. 

  

  

a porter ses Îruits. Les premitres vaccinations 

tout au moins celles qui lurent pratiquces d'une 

maniere systâmatique, datent de 1832 (1) cet 

le Re&glement organiquc les rend obligatoires 

(Art. LXXXIII du Regl. Org. de Moldavie).. 

„Yoici maintenant ce que j'ai appris au sujet 

de.Porganisation de la pharmacie ct de en- 

seignement pharmaceutique en Roumanie, ainsi 

qu'au sujet du mouvement scientifiquc ct par- 

ticulicrement de la chimic ă cette âpoquc. 

Le droit de tenir et de vendre des poisons, 

sculement pour les pharmaciens, ne lut regle- 

„ment que vers 1782, car «en Scptembre 1782, 

«un grand seandele se produisit ă linternat du 

«lyece Saint-Sava. Un 6leve acheta chez un 

«âpicier de l'arsenic pour le donner ă un autre 
«Gl&ve (sinon ă un prolesscur grec!). Le prince 
«ordonna au zel-sputhar ct au zel-agu de laire 

«donner les verges ă l'epicier devant sa boutiquc: 
«Leleve coupable lut €galement puni avec sc- 

«verit6. Tin tout cas, cette aflaire cut ce râsultat 

«que Pon reglementa le droit de tenir et de ven- 

«dre des poisons, droit qui ne fut accorde 
«cwaux pharmaciens (2).» : | 

'Toutetois, les nouveaux reglements ne furent 

entitroment appliques que longtemps apres, ă 

Voccasion de Paccident arrive en 1868, lorsqu'un 

&picier, se trompant de tiroir, livra de Parsenic en 

croyant donner du sel d'oscille. Il y a quclques 

annâes encore un. mâdecin d'arrondissement, 

dans le district d'illov, trouva chez les cabare- 

tiors ct les €piciers de son arrondissement des 

lkilogrammes de dilferents remedes hâroiques, 

parmi lesquels arsenic, le rcalgar ct le vil- 

argent ; ces deux derniers sont tres employ6s 
par la medecine populaire empirique surtout 

sous forme de fumigations. a 

Aujourd'hui encore le nombre des homicides 
par arsenic est assez grand ct reprâsente ă 

peu pres 80%, des crimes exceutâs au moyen 

  

(1) «Yoici le nombre des vaccints pour châque an- 
«nce depuis que ce bienfait a 6te introduit : 

adn 1832... + 18.616 
a 1833... . . e + 18.832 
a 1884... 19.41 
a 1585... e + 93.916. 

Voir la Relalion du Grand Vornic de Lintâricur Mi- 
halake Ghika ă VAssemble generale en 1837. (Alma- 
nach de 1837, p. 115.) ” 

(2) Urechia, op. cit, p. 46,



toxicaţiuni, de 6re-ce omuciderile prin impru- 

denţă se datoresc la 6re-cari principii active ale 
plantelor, (ea fitolaca, heleborul, cicuta, măso- 
lariţa, ete.), pe cari poporul le întrebuinţâză gra- 

ție babelor cunoscătâre, cari adesea înșelă lu- 

mea. După arsenic, la noi vine sublimatul și 

fosforul (chibriturile) în ce privesce sinuciderile. 

După un hrisov. al lui Alex. Ipsilanto de la 

1805 Ianuarie 20, relativ la Craiova, se vede că 
«spiţerii» primiau Ore-care ajutâre: «... din care 

lua un dohtor taleri 1000 și un «spiţer taleri 

80...» (||. 

Infiinţarea colegiului st. Sava, în care la 1833 
și doui trei ani mai înainte urmase d-l Bechamp, 

nu se datoresce numai aplicărei regulamentului 

organic, care reorganisă eforia școlară, căci încă 

de la 1814: «In anul urmiitor, luna Septembrie 
«[181:) Caragea dă o generală organizare a în- 

«văţămîntului. El organiseză ca elori ai gimna- 
«siului pentru tot-Va-una numai un număr de 

«patru membri. Do astă dată sunt numiţi la 

«eloria acesta: Episcopul de Buzăt Constantie 

«și bocrii: Rasti și Marele Clucer Nestor şi cine 
«va fi Marele Postelnic (2).» 

Deja de la acâstă organisare se prevăd 4 pro- 
lesori, pentru litere, sciinţe și limbi străine. A- 

cestă clorie a şeolelor dete voic. lui Lazăr «să 
deschidă o șeslă Românescă de deosebite învă- 

ţături și sciințe, predate Românilor în limba 
lor (3). » 

Pe noi ne interesâză acestea, de 6ro-ce acest 

hasti, care este doctorul Rasti ce a practicat în 

Bucuresti, îl gisim iscălit în diploma eliberată 
d-lui Bâchamp. 

Regulamentul Organic (4) prevede la arti- 
colul LĂXĂAII ca orașele să aibă medici, farma- 

ciști și mâșe, şi ca aceste farmacii să fie sub 

conducerea «pers6nelor abile și consciinci6se.» 

(Art. XCII, al. g.— Reg. Org. al Moldovei). 

Art. XOVI, al. 5, cere ca: o comisiune de 

(1] Ibid, pag. 21, tomul 1. 1892. 
(2) Ibid. tom. [, paz. 101. Ducurescă, 1892. 

(3) Discursul rectorului Al. Orăscu, la aniversarea. a. 

NAV-a de la inființarea Universitătei. Bucuresci, 1889, 
pagina 6. 

14) Reglement organique de la Principauts de Mol- 
davie, New-York.   
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dintoxications, car il n'y a que les homicides 
par imprudence qui soient dus ă certains prin- 
„cipes actifs extraits de plantes (phytolaca, hel. 
lehore, ciguă, jusquiame, cete), que le peuple 

emploie sur le conscil de vicilles femmes ox- 

portes, mais qui souvent trompent les wens. 

Aprăs Varsenic, on employe chez. nous le su- 
blim6 et le phosphore (allumcettes) pour les 
suicidos. 

D'apres un decret d'Alex. Ypsilante du 20 
Janvier 1805, relatii ă la ville de Craiova, on 

voit que les «pharmaciens» recevaient certains 
secours «sur lesqucls un medecin prenait 1.000 

thalers ct un pharmacien 80 thalers...» (1). 

La crâation du college Saint-Sava, ot, en 1833 

et deux ans auparavant, a Gtudic M. Bechamp, 

n'est pas due seulement â l'application du Re- 

glement organique, qui rcorganisait Padministra- 

tions des 6coles, car voici cc cuc nous trouvons 

ă Vanride :1814: «Dans lannte suivante, au mois 

de Septembre (1814) Caradja donne une orga- 

nisation genârale ă enseignement. Il organise 

ct nomme pour toujours comme &phores du 

collâge quatre membres, «qui furent: !'eveque 
de Buzeu Constantios, les boyards Rasty et le 

grand Clucer Nestor et celui qui sera rand 

Postelnie.» (2) 

Cette organisation prevoit quatre professcurs 

pour les lcttres, los sciences ct los langues €- 

“trangeres. C'est cette administration des €coles 

qui autorisa Lazar ă ouvrir une 6cole roumaine 
ou l'on enseienait aux Roumains, dans lcur 

langue, differentes sciences. (3). 
Cela nous intresse, car ce Rasty est ce mâme 

docteur Rasty qui pratiquait ă Bucarest ct qui 

a sienc le diplome dâlivre ă M. Bâchamp. 

Le Reglement Organique (4) prevoit â art. 
LIXĂAII que les villes auront des medecins, 
des pharmaciens ct des sages-lemmes, et que 
les pharmacies seront confites ă des personnes 
«expertes et consciencieuses». (Art. XCII, al. g g. 
— Râgl. Org. de Moldavie). 

L'al. b de Tart. XOVI dit quune commission 

(1) Ibid p. 21, tome 1. 1892. 
(2) Idid Tome 1. p. 101 Bucarest. 1892. 
(3) Discours du Recteur Al. Orescu, ă Poccasion du 

25-eme aniversaire de la, fondation de V'Universit6 de 
Bucarest 1889, p. 5. 

(4) Reglement Organique de la Principaute de Mol- 
davic. New-York,
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medici sub iniţialiva comitetului sanitar să ezxa- 

mineze diplomele (1) medicilor și farmaciştilor ; 

iar la al. e. ca: comisia medicală, însoţită de un 

membru al elorici şi un funcţionar al poliţici 

să viziteze la trei luni farmaciile. 

Sunt dou& lucruri bune în acest regulament. 

Primul (art. XOVI, al. 4) obligă pe toţi farma- 

ciștii a da pâna la o mie lei vechi anual mc- 

dicamento gratuite celor sărmani în virtutea 

ordonanţelor medicilor. 
Al douilca (art. OVII, al. o): «Necuviinciosul 

obicei care supunca pe larmaciști a lace pro- 

senturi medicilor la fie-care început de an, este 

abolit. Farmacistul care ar voi să-l renoiască va 

plăti o amendă de 500 lei»! 
Cunose ceasuri, unde reeulamentul organic ar 

scăpa pe mulți farmaciști de birurile ce li sc cer 

la fie-care lună! 
In regulamentul organic de la 1834, în ce 

privesce farmaciştii din Muntenia, se prevedea 

întoemirea unui gremium al farmaciştilor, care 
să supuc la un examen de admitere pe farma- 

ciştii ce veniaii din străinătate spre a practica 

în ţară. Acel jurii trebuia să so compuie de 

preşedintele gremiului, de un asistent al acestuia, 

farmacist din acel gremiii şi un membru delegat 

de la protomedicat. 
Până la acea dată, farmacistul care venea nu 

lăcea de cât să-și vizeze /Lhibe) diploma de 

protomedic, care se mulţumia să o iscălscă şi 

se trecea într'o condică aparte farmacistul. 

Cu tâte acestea, cele prevădute de regula- 

mentul organice nu se aplicară în Valachia de 

cât pe la 1842—45 și prirăii care ai trecut acest 
examen de admitere ai fost d-nii Ştefan Babic, 

farmacist de curând : decedat la Pitesci, unde 

deschisese de la 1845 farmacia sa; d-l Andrei 

Frank, venerabilul farmacist din capitală, căruia 

farmaciștii îi datorese forte mult și care a făcut 

parte mai multe decimi de ani din comisiunca 
farmaceutică a ţării n6stre; al treilea a fost d-l 

Carol Bomches. “Toţi acești trei aii trecut exa- 

menul la 1845 în faţa unci comisiuni, alcătuită 

(1) La art. CIII, se qico: ori-ce farmacist care ar dori 

să se fixeze... . va fi ţinut a exhiba comisiunci diploma 

sa, şi nu va pute, inainte de a indeplini acestă forma- 

litate, să exereite profesiunea sa. 

  

  

de mâdecins sous le controle du comite sani- 
taire ezaminera les diplâmes (1) des medecins ct 

des pharmaciens; et al. e ajouto que la com- 

mission mâdicale, accompagnâe d'un membre 

de Pephorie et d'un fonctionnaire de la police, 

visitera tous les trois mois les pharmacics. 

Il y a deux bonnes choses dans co Râgle- 

ment. D'abord (art. XOVI, al. 4) il oblige tous 

les pharmaciens ă donner tous les ans pour 

1.000 piastres de mâdicaments gratuits aux 

pauvres sur ordonnances des medecins. 
Secondement . (art. CVII, al. o) il preserit: 

«L'inconvenante habitude qui obligcait les phar- 

maciens ă faire des presents aux medecins, le pre- 

mier de VAn, est abolie. Le pharmacien qui s'y 

soumettrait paiera une amende de 500 piastres.» 

Je sais des cas. ot le Reglement organique 

delivrerait beaucoup de pharmaciens dun im- 

pot qu'on exige deux chaquce mois! 

Dans le Reglement organicue de 1834 «en 

ce qui concerne les pharmaciens de Valachie, 

on prâvoyait Petablissement d'un jury de phar- 

maciens, lequel devait soumettre â un examen 
Wadmission les pharmaciens qui venaient de 

V'âtranger pour s'âtablir dans le pays. Ce jury 

devait se composer d'un president, Vun assis- 

tant et lun membre d6l6gus par le medecin 
en chef. 

Jusqu'alors les pharmaciens ui avrivaient de- 

vaient simplement faire viser leurs diplomes 

par le mâdecin en chef, cui se contentait de les 

sioner ct inscrivait le pharmacien dans un re- 

gistre spâcial. | 
Malgrâ cela, les prescriptions du Reglement 

organique ne furent appliquces en Valachie que 

vers 1812—1815 ct les premicss qui furent sou- 

mis ă cet examen (V'admission lurent M. lătienne 
Babic, pharmacien decâde depuis peu de temps 
i, Pitesci ou îl s'âtait ctabli en 1845; M. Andre 

Franck, le vencrable pharmacien de Bucarest, â 
qui les pharmaciens sont redevables de beaucoup 
de choses et qui a fait partie pendant de longucs 
annâes des commissions P Maemagaiques de 

Roumaine ; et M. Carol Bămehes. 'Vous les trois 

ont passc leur examen en 1815 devant unc com: 

  

(1) L'artiele CIII dit : tout pharmucien qui voudra, 

s'ctablir dovra exhiber son diplome ă la commission et 
ne pourra pas exercer sa prolession avant d'avoir 
rempli cette formalite.



din protomedic, un membru al comisiunci dof- 

„ toricesci și trei membri ai gremiului. 

D-i Riisdorler, alt membru distins al fostei 

comisiuni farmaceutice, şi-a trecut examenul 

de admitere pe la 1848, dar d-sa servise în far- 
macie ca asistent de la 1833—40. Este dar în 

măsură a ne da 6re-cari detalii. 

La 1838 se aflaii deja în Bucuresci 19 farma- 

cii; și fiind-că regulamentul organic prevedea 

20, d-l dr. Polizu senior, .medicul de casă al 

marelui boer Manu, ceru să i se acorde dreptul 

pentru un nepot al săi, care nu este altul de 

cât actualul dr. Polizu, care de mai bine de 26 

ani se află ca sub-director al serviciului nostru 

sanitar. Acest Hatâr tu făcut, dar tînărul Polizu 
părăsi larmacia pentru medicină și acâstă far- 

masice trecu în urmă în' proprietatea d-rului Poli- 

zu senior; actualmente este farinacia națională a 

d-lui Ciurea. Scriti acest detaliii ca să se vadă 

modul cum se practica deschiderea de farmacii 
în ţara nostră, căci de alt-lel am cel mai mare 
respect pentru memoria d-rului Polizu senior, 

căruia medicina îi datoresce mai multe publi- 

caţiuni de valore și carc,. după venerabilul dr. 

Cretzulescu, a fost al douilea anatomist în ţară 

și po care lam avut ca profesor de anatomie și 

decan la facultatea de medicină îndelungă vreme. 

Prin urmare înainte de regulamentul organic, 

ciiei diploma d-lui Bechamp este din «die ultima 

decembris anno 1833», resultă că aceste exa- 

mene, crai organisate sistematic şi mai bine 

de cât putem să ne închipuim. Juriul era alcătuit 
din protomedicul, dr. Estiotis, din Gussi, dr. de 

quartal, și din I6n Rasti, tot dr. în medicină, 

In almanachul de la 1837 găsim pe: «Con- 

stantin Istiotu, proto-medicus (marele doctor) şi 

cavaler, membru în comitetul carantinelor Va- 

Jachici, și doctorii văpselelor din capitala Bu- 
curesci : 

«D-l Constantin Alexandri, doctor la văpscua 
roșio; 

Dl Ion Rasti, doctor la văpseaua verde; 

D-l Vasile Formion, doctor la văpscua gal- 
benă ; 

D-l Anastasie Carajici, doctor la văpscua al- 
bastră; 
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mission'.composâe du medecin en chef, dun 
membre de la commission medicale ct de trois 

membres du jury de pharmacie. 

M. Rissdârler, un autre membre distinguc 

de la commission pharmaceutique, a pass6 son 

examen admission vers 1818; il avait servi 

comme assistant dans une pharmacie de 1838 

ă 1840. Il est done en mesure de nous donner 
certains details. . 

En 1838 il y avait dâjă a Bucarest 19 phar- 
macies ; et comme le Reglement organique en 

prevoyait 20, M. le Dr. Polizu senior, medecin 
de la maison du grand boyard Mano, demanda 

qu'on accordât ce droit ă son noveu, qui n'est 
autre que le Dr. |. Polizu, qui est depuis plus 

do 26 ans sous-directeur de notre service sani- 

taire. Cette faveur -fât accordec, mais le jeune 
Polizu abandonna la pharmacie pour la me- 

decine, ct cette pharmacie devint ensuite la 

propricte du Dr. Polizu senior; c'est actuelle- 

ment la Pharmacie Nationule de M. Ciurea. J'ai: 

not6 ce dâtail afin qu'on voie comment on ou- 

vrait des pharmacies dans notre pays; car au- 

trement jai lo plus protond respect pour la 

mâmoire du Dr. Polizu senior, ă qui la medecine 

est redevable dun grand nombre de publica- 

tions de valeur ct qui fit, apres le xvenârable 

Dr. N. Kretzulescu, le second anatomiste de Va- 

lachie. Je Vai cu comme prolesscur d'anatomie 

ct il făt pendant des longues annâes doyen de 
la faculte de medecinc. 

Par consâquent, avant le Reglement Organi. 

que, car le diplome de M. Bâchamp est du «die 

ultima decembris anno 1833», les oxamens âlaient 

deja organises ct micux que nous ne pouvons 
nous limaginer. Le jury se composait de MM. le 
dr. Estiotes, medecin en chef, Gussi,. medecin 
«Varrondissement ct Jean Nasty, tous docteurs 
en medecine. 

Nous lrouvons dans PAlmanach de 1837 les 
indications suivanes: Constantin Estiotis, mâdc- 
cin en chel cet chevalicr, membre du comite des 
cuarantaines de Valachie; medecins d'arrondis- 
sements â Bucarest : | 

«M, Constantin Alexandri, mâdecin de Pare. 
«Rouge; 

«ML. loan Rasty, mâdecin de Pare, Vort; 

«M. Bazile Formion, medecin de Parr. Jaune;. 

«AM. Anastase Carajici, medecin de Pare. Bleu;



  

D-l Nicolae Gussi, doctor la văpscua nâgră; 
D-l Dimitrie Paciure, chirurg; 

D-l Iosef Spor, mamos.» 
I6n Rasti, fiind încă de la 1814 efor principal 

al şedlelor după episcopul. de Buzăii, ar pute 
resulta „că examenele de farmacisti ș se _treceaii 

la acestă eforie. 

„- Acest fapt mai resultă și din aceia că într'o 

adresă a generalului IKisselef către eforie, datată 

din 18 lunie 1932, găsim următorul pasaj, prin 

care cere Eforiei: | 

«e... de a se'ocupa, cu deosebire, cu organi- 

«sarea și coordonarea mersului instrucțiune, 
«ast fel ca elevii distinși din clasele secunde ale 

ședlelor primare din districte, să pâtă trece treptat 

«la școlile centrale și complimentarc, şi ca ast- 

«fel, câștigând în aceste din urmă aședăminte 

«cunoscinţele trebuinci6se, să potă fi îndestul 
«de preparaţi, fie pentru a urma cu succes stu- 

«diile în universităţile străine, fie pentru a lorma 
«o pepinicră de omeni, proprii diferitelor servicii 

«și cerinţi ale țărci, după gradul-săă de civili- 
«zare actuală (1).» 

Cu acestă adresă se încrucișa raportul No. 974: 
«lscelenţei sale presislentului plenipotenţiar al 

divanurilor, etc., cte.», primit de la comisiunea 

ședlelor la:22 Iunie acelaş a în care găsim ur- 
mătorul pasaj: 

«După acestă expunere comisiunea are on6- 
«rea a cere pentru medicină o catedră de. farmacie 
«cuprindend elementele botanieci și materia me- 

«dicală. O a doua catedră do mică chirurgie şi 

«patologie specială, 'forto prescurtată; o a treia 

«catedră de anatomie și fisiologie, și o a patra 

«de higicnă și de istoria naturată. Aceste diferite 

«cursuri vor dura trei ani și studenţii vor în- 
«cepe a urma la spitale chiar din anul al douilea; 
«la finele celui de al treilea an vor trece exa- 

_«menul pentru diplomă; după acâsta vor [re- 

«cuenta spitalele încă un an. Propunând acest 

«proiect comisiunea nu-i ascunde inconvenien- 

«tele, din causa dificultăţei de a controla oficerii 
«de sănălate care profeseză la ţară.» 

(1) Din adresa No. 402, din 18 Iunie 1832, câtre E. 

foria instrucţiunci publice din Valachia, de: Le president 
pienipotentiaire des Divans, aide de Camp, sencral 
Kiseleff. — (Vei: Istoria șeslelor, 1800—1863, de V. A. 
Urechiă. 'Tomul I, Bucuresci 1892, pag. 167.)   

«M. N. Gussi, medecin de larr. Noir; 

«M. Dem. Paciure, chirurgien; 

«M. los. Spor, accoucheur.» 

Jean Rasty, Gtant depuis 1814 &phore prin- 
cipal des âcoles avec l'âvâque de Buzeu, on en 

pourrait conclure que les examens se passaient 

devant cette ephorie. 
Cela resulte encore d'une adresse du Gânâral 

IKisselef ă VEphorie, en date du 18 Juin 1832, 
et de laquelle nous. extrayons le. passage sui- 
vant,. cu il: demande ă LEphorio : 

«de sappliquer particulicrement â orga- 

«niser ct â coordonner la marche de Linstruc- 

«tion, de manitre que les 6lâves distingu6s des 

«secondes classes des âcoles primaires des dis- 
«tricts puissent passer successivement dans les 6- 

«coles centrales et complâmentaires, et qu'cn 
„«aecusrant, dans ces derniers €tablissements, les 

«connaissances nâcessaires, ils puissent y. ctre 

«suffisament prepares, soit pour'aller poursuivre, 
«avec iruit, lours tudes dans les Universites 

«Gtrangăres, soit pour former une pepiniere 

«d'hommes propres aux dillerents services et 

«exigences du pays, Vapres le degr6 de sa ci- 
«vilisation actuelle (1).» 

Cette adresse se croisait avec le rapport No. 

974, adressâă «S. Exe. le Prâsident plenipoten- 

tiaire des Assembles, ete., ete.», par la com- 

mission des ecoles, le 22 Juin de la meme annâe 

ct dans lequel nous trouvons ce passage: 

«D'apres cet expose la commission a Ihon- 

«neur de demander pour la medecine une chaire 
«de -pharmacio, comprenant les cl&ments de la 
«botanicue ct la maticre medicale. Une. seconde 

«chaire de petite chirurgie ct pathologie sp- 
«ciale, fort abregâe; une troisitme chaire da- 

“«natomie et de physiologie, et.une quatrieme 

«hygieno ct Vhistoire naturelle; ces dilicrents 

«cours dureraient trois ans ct les ctudiants com- 
«imenceraient â [requenter les hopitaux des la sc- 
«eonde annee;ă la fin de la troisitmeils subiraient 

«examen pour le diplâme; apres quoi ils Îr€- 
«cpuenteraient encore les hopitaux pendant un an. 
«En proposant ce projet, la commission ne sc dis- 
«simule point les inconvenients, qui resulteraient 

(1) V. A. Urechia. Istoria seoalelor (1800-1861) p. 167.
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«Observaţiune. Laboratorul care biebue să fie 

astalilit la farmacia centrulă, ar pult fi iustalut 

«la şcola complinentară de la Ducuresci, pentru 

«a scroi aceste diferite cursuri. Alară de acesta 

«Sar put6 face o grădină botanică; alară de uti- 

«litatea sa la studiul medicinei, acest stabiliment 

«ar put contribui la r&spândirea gustului gră- 
«dinilor, I6rte favorabil sănătăţii şi uşor de sa- 

«tisfăcut întrun oraș în care cele mai multe case 

«sunt înconjurate de curți forte mari. De altmin- 

«trelea acesta ar [i unul din mijlocele de însă- 

«nătoșire ale orașului (1).» 

Tot în acest raport se cere pentru a com- 

plecta învățămîntul publice și șcâla complimen- 

tară—rudimentul universităţei—, de a se crea 

numersc cursuri printre care: «... și o catedră 

„«de fisică și de chimie experimentală... (9). 

Ca o probă mai mult că e posibil ca aceste 

examene să [i avut loc la eloria şcâlelor, e şi 

faptul că dr. N. Piecolo, medicul de încredere 
al generalului Kisseleff, și pe care” vedem con- 

trasemnat pe aceste raporte, cra și efor al şed- 

lelor.şi inspector al spitalelor, după cum se pâte 
vedâ prin următârele date, po anul 1837: 

«Eforia şcolelor naționale în tot Prinţipatul 
Terei Românesci.» : 

«Domnul Alexandru Filipescu, marele logoltt 
«și ministru dreptăţei, cavaler a mai multor or- 
«dine împărătesci. 

«D-l Stefan Bălăcenu, marele logoltt, și ca- 
«valer a mai multor ordine împărătesci. 

«D-l Barbu Ştirbei, mare logofăt, şi cavaler a 
«mai multor ordine împărătesci. 
««D-l Aicolae Piccolo, doctor în medeţin, șeful 

coesiă țenzuriă ștatului, şi inspectorul spitalurilor. 

«Directorul şcâlelor din tot Prinţipatul. 

«Domnul Petrache Poenar, comes mare și mă- 

«dular la soțietatea de agricultură și cavaler (3). 

  

(1) Din raportul comisiunci sedlelor, No. 974 din 31 
Martie 1832, către general Kisseleff, iscălit de: 

Le licutenant-colonel, Fanton de Verryon. 

1/assesseur de college, Soutzo. 
Le consciller honoraire, Dendrino. 

(Urechiă, paz. 172.) 
(2) Idem, pag. 173. 

(3) Almanachul pe 1837, pag. 93.   

«de la difficulte de controler les officiors de 

«sant6 exereant ă la campaene.» 
«Observation. Le laboratoire gui doit Etre ctubli 

«ă la pharmacie centrale, pourrait îhe installă c 

«Pecole complementaire de Ducarest, pour sereir & 

«ces diferents cours. On pourrait, en outre, ctablir 

«un jardin botaniquc; indâpendamment de son 
«utilit& pour l'âtude de la mâdecine, cet ctablis- 
«sement contribucrait encore ă repandre le gotit 

«des jardins, tres favorable â la sante ct lacile 

«ă satisfaire dans une ville ou la plupart des 

«maisonssont enţourdes de vastes cours. Ce scrait 
«Vailleurs un des moyens (assainissoment de 

«la ville (1). 
Dans ce mâme rapport on demande, pour 

complâter'enscignement publiquc et l'ecole com- 

plementaire—rudiment de Puniversite—, la erca- 

tion denombreux cours parmi lesquels «. .. et une 

chaire de phaysique et de chimie exptrimentule.. . (2).» 
Comme une preuve de plus quiil est possible 

(ue ces examens aient cu licu ă Ikphorie des 

ecoles, nous citerons co fait que le dr. N. Piccolo, 

medecin de confiance du general hisselef, qui 

a contresign6 ces rapports, €tait &phore des ccoles 

ct inspecteur des hOpitaux, comme on peut le 

voir dans ces donntes pour Pannde 1837: 

Ephorie des €coles nationales de toute la 
Principaute de Valachie. 

«AM, „llexandre Philippescu, srand logothele ct 
«ministre de la justice, chevalier de dificrents 

„«ordres imperiaux. 

«A. Etienne Balaceanu, grand logothete ct che- 

«valier de diflerents ordres nationaux. 

«AM. Barbu Stirbei, grand logothete et chovalier 
«de diflârents ordres nationaux, 

«M. Aicolas Piccolo, docteur en m&decinc, 
«chef du buveau de la censure de Eat ct înspee- 
fcur des hâpitauz. 

«Directeur des €coles dans toute la Principaute, 

«M. Pierre Poenaru, grand commisse ct membre 
«de la Societe d'agriculture et chevalier (3). . 

(1) Ibid pag. 172. 

(2) Ibidem. p. 173. 
(3) Almanach pour 1837, p. 93.



«Inspectoratul spitalelor 
. 

«Domnul Nicolae Piccolo, clorul șeslelor na- 
«ţionale, și șelul ţenzurei.» (1). 

Vedem chiar un pas mai mult în adresa ci- 

tată mai sus, de 6re-ce se ţine ca laboratorul de 

chimie, ce trebuia să se instaleze la farmacia cen- 

trală (larmacia spitalului Colţa?), să fie instalut 

pe lângă ședla complimentară dependintă direct de 

Lforia școlelor. Insă, acest laborator, trebuia în 

prima linic, la acea epocă, să servescă farma- 

ciştilor, ” 

In vegalamentul ședlelor publice din Principatul 

erei Bumânescă de pe lângă Regulamentul Or- 
dunie de la 1832, săsim prevădute la colegiul 

Sl-tu Sava din Bucuresci patru clase la «șegle în- 
cepătore», cinci clase la «umanidre» și trei clase 

la «cursul do învățături complimentare». 
La acest ultim curs se află provădut în clasa 

a doua un profesor de fizică și în anul al troilea 

a profesor de chimie, ambii cu câte 400 lei pe 

lună, pe când toţi cci-l-alți colegi ai lor, erati 
plătiţi de la 150 —250 Ici lunar. 

Aceste cursuri a trebuit să le urmeze d-nul 

Bâchamp. Cine era profesorul de fizică, cine de 

chimic? Nu scim nimic! Pâte acest A. Factor, 

despre care am vorbit mai sus, și care se inti- 

tula «profesor de chimie» ocupa acestă catedră. 

Pe lângă acestea se mai aflaii la Sf-tu Sava 
«cursuri speciale» şi anume, câte trei clase pen- 

tru «cursurile legilor», «matematica aplicată», 

«agricultura practici» şi, în finc, «cursuri slo- 
bode», de «slavonesce și rusesce», de «limba 

grecâscă vorbitâre» şi de «istoria naturali». Acest 
din urmă e plătit 800 lei lunar, pe când primul 
400 și al doilea 300. 

Seiinţele după cum vedem se plătea scump 
la 1832! Acest curs de istoria naturală, a fost 
de sigur urmat de d-l Bechamp, căci e prevă- 
dut, ca și chimia, în certificatul sti, 

In ce privesce însă facerea cursurilor de fi- 
zică şi chimic, lucrul e cam încurcat. D-l Ma- 

  

(1) Ibid, pag. 117,   

Ephorie des hOpitaux. 

Inspectorat des h&pitaux. 

«M. Aicolas Piccolp, Gphore des deoles nalio- 
«nales et chef de la censure (1). 

Nous voyons mâme, un peu plus loin, dans 
Vadresse citâe ci-dessus, que Ie laboratoire de 
chimic qu'il sagissait Minstaller ă la pharmacie 
centrale (la pharmacie de Vhâpital Colțea?) doit 
&bre înstalle & câte de Vecole complementaire de 
pendant dircctement de Vliphorie des Iicoles. Ce 
laboratoire devait, ă cette Gpoque, servir sur- 
tout aux pharmaciens. 

Dans le reglement des ceoles publiques de Va- 
lachie qui est joint au Reglement organique 

de 1832, nous voyons que le coll&ge Saint-Sava 
avait quatre classes €lementaires, cinq classes 

d'humanites ct trois classes d'tudes comple- 
mentaires, - i 

Dans ce derniers cours fiure, pour la 2-c 
classe, un professeur de physique ct dans la 
3-e annce un prolesscur de chimie, tous deux 

pays 400 piastres par mois, tandis que lcurs 

collegues ne recoivent que 150 ou 250 piastres, 
M Bâchamp a dă suivre ces cours. Qui tait 

alors professcur de physiquc, qui professeur de 
chimie ? Nous Lignorons. Peut-âtre ce M. Factor, 
dont nous avons parl€ plus .haut et qui s'inti- 

tulait «professeur de chimie». | 

Il y avait encore ă Saint-Sava des «cours spâ- 
ciaux», ă savoir trois classes pour los cours de 

legislation, de mathematique appliquce, W'agri- 

culture pratique ct des cours libres de slavon ct. 

de russo, de langue. greecque moderne ot d'his- 

toire nationale. Ces derniers cours Gtaient pay6s 
ă raison de 800 piastres par an, tandis quc le 
premier ct le second n'âtaient pay6s que 400 
et 300 piastres. | 

On voit que les sciences se payaient. cher en 

1832! Ce cours d'histoire naturelle a di cer- 
tainement âtre suivi par M. Bâchamp, car il en 

est question ainsi «ue de la chimie dans son cer- 
tificat. 

Mais pour ce ui est des cours de physique ct 
de chimic, la chose est un peu embrouillte. 

(1) Ibidem, p. 117,
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rin, venerabilul nostru prolesor de chimie și 
octogenar, crede că Petrache Poenaru era în- 
sărcinat cu lacerca lor. D-sa nu a audit vorbin- 
du-se de A. Factor, pe care Lam citat mai sus 

Se pare însă că cursurile nu se făcea cu rc- 
gulă, căci iată ce găsim în Vaillant, volum. III, 
pag. 89: 

«Sela complementară. are trei ant. Retori ica, . 
logica, matematicele, fizica şi chimia, sunt prin- 
cipalele studii ; a treia: decepţie, de 6re-ce, afară 
de retorică, al cărui profesor, funcţionar la mi- 
nister, nu se presintă elevilor sti de cât de opt 
sati (ece ori pe an, afară de matematicele cle- 
mentaro, restul nu există şi nici nu pote exista.» 

Să vedem, care cra şi situaţia farmacișştilor, 
de vre-ce în 1833 cel puţin, d-l Bechamp a 
lucrat în farmacia Miusel din Bucuresci. 

Mulţi dintre farmaciștii sași cari lormati majo- 
ritatea larmaciștilor din țâră, erati omeni ce făcuse 
studii bune în Austria şi cu deosebire în Ger- 
mania, şi de preferință la Viena și Miinich. 

In mare majoritate farmaciștii saşi, erai Omen! 
de omenie și [orte cinstiţi în practica speoiali- 
tăței lor. Mulţi din ei ai îndurat mari dificul- 
tăță, făcând adesea și pe medicul, căci craă sin- 
uri în localitatea în care deschisese farmacia. 

Despre ci, cu tote greutăţile prin cari ati tre- 
cut, nu sa audit, că aă dat cretă pisată, în loc 
de subnitrat de bismuth sai de chinină! 

Unii ai rămas proverbiali prin exaelitatea lor. 

D-l W. dela T.J.. sa stabilit acolo de a- 
prope 35 ani. Fiind singur în farmacie lungă 
vreme, lără asistent, d-sa nu a venit de 35 ani 
în Bucuresci, timp în care a fost la Craiova de 
două ori. D-sa nu a mai părăsit de cât o. 
singură dată orașul, pentru a trece la Tismana, 
şi nu a cşit în tot acest timp din farmacie în: 
oraș, de cât la o singură magasie ! 

Mulţi dintre farmaciștii sași crai în curent cu 
analisele chimice și la accea epocă din causa (1), 
A 

(1) Intre productele vămilor nică nu se menţioneză 
medicamentele, sai producte chimice, la acea epocă.   

M. Marin, notre vencrable prolesseur de chimie, 

aujourd'hui octogenaire, croit que c'est Petralie 

Poenaru ui en tait charge. Il n'a jamais en- 

tendu parler de M. Factor, dont nous avons 
cit6 le nom plus haut. 

Il ne semble pas cependant que ces cours se 

lissent avee râgularite, car xoici ce que nous 

lisons dans Vaillant, vol. III, p. S9: 

«Lrcole complementaire est de trois ans. Lu 
*hctorique, la logique, les mathematiques, la phy- 
sique ct la chimie en sont les principales ctudes: 
troisieme deception, attendu que, saul la rhâ- 
torique, dont le professeur, employe au mi- 
nistere, ne sc presente ă ses €l&ves que huit ou 
dix fois par an, sauf les mathâmatiques €l€- 
mentaires, le veste weziste pas et ne peut exister.» 

Voyons maintenant quelle tait la situation 
des pharmaciens, car, en 1833, tout au moins, M. 
Bechamp a travaille dans la pharmacie Miiusel 
de Bucarest. o 

Parmi les pharmaciens saxons, qui lormaicnt 
la majorit6 des pharmaciens du pays, beaucoup 
avaient lait de bonnes ctudes en Autriche et 
surtout en Allemagne, de preference ă Vienne 
ct ă Miinich. 

En grande majorit, ces pharmaciens saxons 
Claient des braves sens, tres honnâtes dans la 
pratique de leur art. Beaucoup Wentre cux ont 
cu ă lutter avec des grandes diflicultes, faisant 
souvent l'olfice de medecins, car ils €taient 
sculs dans la localit6 oii ils avaient ouvert 

leur pharmacic. | 
Et copendant, maler6 toutes les dilficultes 

on n'a jamais entendu dire qu'ils aient livre de 
la craie pilce au licu de sous-nitrate de bismuth 
ou de quinine. 

Quclques uns sont restes proverbiaux pour 
leur exactitude. . 

M. W., de '[.-J., sest ctabli dans cette ville 
il yă pres de 35 ans. Comme il Gtait scul, 
sans assistant, il n'a jamais pu quitter sa phar- 
macie, et, pendant 85 ans, il n'est pas venu ă Du- 
carest; il est all€ seulement deux fois ă Craiova. 
Il est encore all6 un fois ă Tismana etil n'est 
jamais sorti en ville que pour aller dans un 
magasin. 

Plusicurs de ces pharmacicns saxons âtaient 
au courant des analyses chimiques (1), et, 

(1) Parmi les produits douaniers on ne mentionne pas 
les medicaments oulcs produits chimiques ă cette epoque,.
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dificultăţei transportului, larmaciștii nu crai ca 
în present între“ depositarii ce servesc a debila 
în pilule, soluțiuni saă capsule, medicamentele 

co li sc trimet direct din marile fabrici străine. 

Ei crai forţaţi să prepare mat tâte extractele, 

să-şi usuce și conserve plantele, căci alcaloidii 

încă nu intraseră în larmacopcă; ast-lel că la acca 

epocă elevul practicant departe de a şterge nu- 

mai sticlele ca în present, prepara tâte extractele, 
tincturile, plasturile, 'etc., ete. Farmazia avea un 

laboratoriii al stii în adevăratul sens al cuvîn- 

tului, în care se lucra mult, variat și forte adesea 

ori cât se pote de conseiincios. 

Mulţi dintre acești farmaciști ati lăsat după 

ci analise de ape minerale (1) şi unii pregătiaii 

tot soiul de cosmetice şi alte producte, ast-fel 

că la 1851 vinul nostru, translormat în șampanie 
la Bucuresci, în farmacia Stecge, a îndulcit mult 

momentele dificile prin cari ai trecut armatele 
aliate în faţa Sevastopolci. 

Practicantul în farmacie se ducea cu contu- 
rile acasă şi în tot orașul, ca să pue clistire, 
să panseze visicătârele şi alte atribuţiuni rela- 
tive la mica chirurgie. 

Bucuresciul cu puţini ani mai înainte fusese 
înzestrat cu 40 de' felinare, în cari ardeaii lu- 

mînări de seu; iar la 1837 podul Mogoşoci, po- 

dul Cadlicilor şi numai câte-va capete de strade 
mai principale craii luminate prin «Fanare» cu 
lămpi de rapiţă (2). 'Tâte stradele ce purtati 
numele de pod erati acoperite cu scânduri, pe care 
mai ales noptea trebuia cino-va să fiă cu multă 
îngrijire, pentru a nu-și rupe piciorele prin nu- 
merdsele găuri ce resultau din putredirea lem- 
nului, | 
D-l Riisdorfer, îşi mai aduce aminte cum în- 
armat cu un ciomag gros pontru a se apira 

(1) Nu am de cât a cita pe Steege, doctor în chimic, 
și. care făcu analise de ape minerale; iar în Moldova pe 
Abrahamfi, Stenner și Schnell. 

(2) «Orașul este luminat în centru, cuartirul comer- 
tului, şi în principalele strade Ia Iași prin 550 reverbere 
cu ulei, Bucuresciul prin 722 fanare, în care arde o 
luminare tot-d'a-una întunecată (terne).» Vaillant. vol. 
IL. pag. 97, ---- - . 

ă cette âpoquc, ă cause des difficults des trans- 
port, les pharmaciens n'6taient pas, comme â 
present, des depositaires charges de debiter en 
pilules,. en solutions ou en capsules les m&di- 
caments (u'on leurs envoie des grandes fabri- 
(ues de I'6tranger. | 

Ils Gtaient fore6s de preparer prescuc tous 
les extraits, de dessecher ct de conserver les 
plantes, car les alcoloides n'ctaient pas encore 
entr6s dans la pharmacopâe'; aussi, ă cette 
epoque, Veleve pratiquant, au licu de se borner 
a essuyer les boutceilles comme aujourdhui, pr6&- 
parait tous les extraits, les teintures, les em- 
plâtres, cete. La pharmacie avait son laboratoire 
dans le vrai sens du mot, oii Ton travaillait 
beaucoup, une facon varice ct tr&s souvent avere 
une extrâme conscience. 

Beaucoup de ces pharmaciens ont laiss& des 
analyses d'eaux minârales (1) et (uelques uns 
preparaient toute sorte de cosmâtiques ct autres 
produits; c'est ainsi qu'en 1854 notre vin, trans- 
forme en champagne dans la pharmacie Siccge 
a adlouci bien des moments difficiles par lescuels 
passcrent les armoes allices devant Sebastopol. 

Le pratiquant en pharmacie sen allait en 
ville avec les notes, il mettait les clysteres, pan- 
sait les vâsicatoires ot avait V'autres attributions 
de petite chirurgie. 

Bucarest, cuelques annâes auparavant, avait 
ete dot6 do 40 râverberes dans lescţuels brii- 
laient des chandelles; en 1837, la calea Mogos- 
hoaic, la calea Calicilor et quclcues tâtes do rues 
principales Gtaient 6elairâes par des râverbăres 
avec lampes â huile de colza (2). “Toutes les 
ruces qui portaient le: nom de Pod ctaient cou- 

-vertes de planches, cuc Ton devait traverser la 
nuit avec beaucoup de prâcaution pour ne pas 
se casser les jambes dans les trous qui prove- 
naient dc la pourriture du bois. 

M. Rissdărfer se rappelle comment, armâ d'un 
gros bâton pour se defendre contre les chicns, 

  

(1) Je puis citer Steege, docteur en chimic, qui fit 
des analyses d'eaux mincrales, ct, en Moldavie, Abra- 
hamfi, Stenner ct Schnell. 

(2) La ville ctaient elairco au centre, dans le quar- 
ticr du commeree ct dans les principales rucs, ă Iassi 
par 550 reverbtres â huile, et Bucarest! par 192 r6-   verberos dans lesquels brillait toujours une lumitre 
terne.» Vaillant, vol, III, p. 97, |
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de câni, pleca voios pe la 1838, când era vorba 
de a aplica un clistir, sati o visicătâre unui client 

de pe podul Mogoșsici sait de pe podul Cali- 
cilor. Dar vai, ne spune el, cu ce greutate pă- 

trundeam, cu deosebire în mahalaua Armenescă 

unde ne chema mai des și unde fără felinar 

personal nu pute să pătrundă nimeni, şi unde 

câinii formatii concert în tot lungul stradelor. 

Şi nu trebue să uităm că suntem petimpul lui 

căpitan Costache (1) şi că cel ce ceşea fără fe- 
linar cra considerat de om rii, și atunci vai de 

cel ce dădea ochii cu agentul siguranței publice! 

Dacă d-l Bâchamp în 1892 tot își mai aduce 
aminte, după 60 de ani, de podul Calicilor și de 
practica sa farmaceutică, înţelegem acum pentru 

ce i-a r&mas atât de bine înscrise în memorie 

aceste suvenire din copilăria sa. Cine ar fi pu- 

tut crede că marele om de sciințe al Franciei, 

la 1833, înarmat cu bastonul de rig6re, mergea 

pe stradele primitive ale Bucuresciului, cu u- 
reltele și medicamentele necesare serviciului 

farmaceutic din acea epocă! 

Și totuși «La Bucuresci, prin urmare la d-vâstră, 
«d-l Bâchamp, care a locuit până la virsta de 

«19 ani, a început în modesta oficină a unei 

«farmacii din acest oraș, a învăţa și a lucra chi- 

«mia. şi prin urmare cl este, după cum puteţi 

«vede un compatriot al vostru.» Iată cele co-mi 

scria unul din distinşii chimiști tineri din Paris, 

amicul mei d-l Combes. 

Cariera sa sciinţifică este din cele'mai bogate 

și incontestabil că ocupă unul din locurile cele 

mai mareante printre primii chimiști a Francici. 

Dăm în notă o listă a lucrărilor sale în nu- 

m&r de 93, pe care o găsim în bibliografia fă- 

„cută în Enciclopedia chimică a unui vechii co- 

leg al stă, d-l Fremy (2), mort acum de curînd 

(1) 'Tistul orânduit asupra dorobanţilor poliţiei: Co- 
stache Chihaiaoa. Vedi pag. 414, din almanachul statului 

din Prinţipatul a totă ţara românescă, po anul 1837. 
Zacharia Carchalechi. In Buda. 

il partait gaiement, vers 1838, pour applicuer 

un clystere ou un vesicatoire â un client du 

Podu Mogoshoaie ou du Podu Calicilor. Mais 
helas! nous disait-il, avec quelle difficult j'ar- 

rivais, surtout dans le faubourg Armenien, ou - 

on nous appelait le plus souvent ct ou sans 

avoir sa lanterne personnelle il tait impossible 

de faire un pas, â travers des bandes de chiens 
rangâs tout le long des rues. Il ne iaut pas 

oublier que c'ctait alors l'epoque du capitaine 
Costalke (1) et que, celui cui sortait sans lanterne 
Gtait considâr6 comme un malfaiteur et quiil en 

en cuisaită (uiconque tombait entre le mains de 

Vagent de la securite publique. 

Si, en 1892, apres soixante ans, M. Bechamp 

se rappelle encore du Podu Calicilor. et de sa 
pratique pharmaceutiquc, nous comprenons main- 

tenant pourquoi les souvenirs de son enfance 

sont rest6s si bien graves dans sa mâmoire. 

Qui aurait pu croire que le grand homme de 

science dont la Irance s'honore, armâ de Pindis- 

pensable bâton, s'en allait, en 1832, par les rues 

primitives de Bucarest, avec les instruments ct 

les mâdicaments nâcessaires au service pharma- 
ceutique de cette epoque! 

Et. cependant «c'est ă Bucarest, par cons€- 
«uent chez vous, quo M. Bechamp, qui a ha- 

«bit6 cette ville jusqu'ă lâge de 19 ans, a com- 

«menc€, dans la modeste oflicine d'une phar- 
«macie, ă ctudier ct ă travailler la chimic; il 
«est done, comme vous le voyez, votre compa- 

«triote.» Voilă ce que m'eerivait Pun des jeunes 

et eminents chimistos de Paris, mon ami M. 

Combes. 

„La carricre scientifiquc de M. Bâchamp est 
des plus fecondes et il occupe incontestable- 
ment un des premiers rangs parmi les grands 
chimistes de la France. 
Nous donnons en note uneliste de ses travaux au 

nombre de 93, liste que noustrouvons dans TEncy- 
clopedie chimique Wun de ses ancicns collegues, 
M. Fremy (2), mort il y a quclques jours ă Paris. 

(1) Costalie Chihaiaoa, oficier de police. V. p. 4, 
«âlmanach de Ylitat de la, Principaute de Valachie, 
annte 1837. Zacharie Careateki. Bude. 

(2) Principales decouvertes dues aux chimistes contemporains : 
Bechamp (d. 

Recherches sur la pyroxyline. — De action des pro- 
tosels de fer sur la nitrobenzine ct la nitronaphtaline. 
—Nouvelle methode de transformation des bases orga-   niques artificielles de Zinin.—Essai sur les matieres al- 

buminoides et sur leur transformation en uree. — M6- 
moire sur les produits de la transformation de la f- 
cute et du ligncux sous /'influence des alcalis, du ehlo-



la Paris; și să nu uităm că acestă enumerare e 

făcută numai până la 1880. 

Am vădut din notiţa biografică publicată mai 

sus, că după plecarea din ţară se stabili în 

„Strasburg ca farmacist, căci diploma și studiile 

ce lăcuse la Bucuresci, i-ai putut servi. Am 

rure dezinc et desacides.— De influence que Peau pure, 
ou chargce de divers sels, exerce ă froid sur le sucre 

de canne. — Recherches sur les produits de Voxydatiun 
des substances albuminoides par Yhypermanganate de 

„potasse.— Memoire sur quelcues oxychlorures nouveaux 
et sur quelques phenomenes de staticue chimicue re- 

Jatils aux combinaisons basiques des principaux ses- 
(uioxydes. — Sur la gencration de la fuchsine, nouveile 
base organique, matitre colorante rouge dirivâe de 
Vaniline, — Memoire sur la xyloidine ct sur deux nou- 

veaux derives nitriques de la ftcule. — Sur existence 
de plusicurs acides gras odorants et homologues dans 
le fruit de Gingko biloba.— Sur la theorie antiseptique 
de la ercosote.-— Sur la fermentation de Palcool ct la 
formation de Vacide caproique par les microzymas de 
la craie.— Recherches sur Vâtat du soulre dans les cau 
mincrales sulfurdes.— Essai sur Vune des causes proba- 
bles de la formation de ces eaux. — Recherches sur la 
nature et l'origine des ferments. — Sur la matitre colo- 
rante rouge du sang. Sur les mâtaux qui peuvent c- 
xister dans le sang ou les viscâres ct specialement sur 
le cuivre dit physiologique.— Sur la recherche toxicolo- 
sique de Tarsenie ct de Vantimoine.—Memoire sur les 

sencrations dites spontantes et sur les ferments.—De 
la circulation du carbonedans la nature.—Espost d'une 
theorie chimiqtie dela vie de la celule organisce.—Des 

microzymas des organismes superieurs.— Recherches sur 

la nature de Ia Kyestâine. Les microzymas., la' patho- 
logie ct la thcrapeutique.— Analyse de Veau de Soulz- 
matt.—Action du protochlorure de phosphore sur une 
serie d'acidesmo nohydrates.—Recherehes sur la consti- 
tution des cthers.—Sur la pparation des chlorures ct 
des. bromures des radicaux organiques, ete. — Sur la 
cause de la variation du pouvoir rotatoire du sucre de 
fecule et sur existence probable de deux varictes de 
glucose amorphe.—De Yaction des composts oxygen6s 

de Yazote sur Liodure de potassium en presence de 
Veau. Note sur les matitres colorantes engendrees par 
Vaniline et ses homologues.—De P'action de la chalcur 
sur le nitrate d'aniline. — Recherches sur la separation 
par voie humide de Vor ct du platine avec Vâtain et 
Vantimoine, — Reduction du perehlorure de fer par le 
platine, Nouvelle analyse de Veau de Balaruc.—Des va- 
riations dans la quantite de certains principes par suite 
Waltcrations spontantes.—De Patomicite de Vacide ct du 
chloride phosphoriques. — Nouvelle analyse de l'eau du 
Boulou.—Sur V'acide aceticuce ct les acicles gras volatiles. 
— Sur la fermentationaleoolicue.—De Laction de la cha- 
leur sur Varseniate dWaniline, formation d'un anilide de 
Vacide arseniue.—Sur lesacides du vin.—Surlutilite et 
les inconvenients des cuvages prolonges dans la fabri- 

cation duvin.—Sur la fermentation alcoolique dans cette 
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„N'oublions pas que cetie ânumeration ne va 
que: juscqu'â 1880. 

Nous avons vu dans la notice Diographique 

reproduite ci-dessus. que, apres avoir quitt& la 

Roumanie, M. Bâchamp s'âtablit â Strasbourg 

comme pharmacien, et que le diplome qu'il 

fabrication.—Sur les gencrations dites spontantes.—Re- 
cherches sur cette question; le vin est-il le resultat de 

Vaction d'un ferment unicue?—Influeneo que Teau pure 
ou chargce de sels exerce â froid sur le sucre de 
canne —Du role des moisissures et de action de quel- 
ques sels dans la transformation de ce compost.—Sur 
un proccd; de purification des huiles lourdes de gou- 
don de houille et sur un hydocarbure dans ces huiles. 
—Sur de nouveaux ferments solubles.—$Sur V'originc des 
ferments du vin. — Sur le dâgasement de la chaleur 
comme produit de la fermentation alcoolique.—Sur la 
maticre albuminoide ferment. de Purine et sur les va- 

riations de la nifrozimase.—Sur la fermentation de lu- 
rine normale et les organismes divers qui sont capa- 

bles de la provoquer.—Sur la cause qui fait vicillir lo 
vin.—-Sur Pepuisement physiologicue et la vitalite de 
la levăre de bitre.—Analyse de Veau de Vergăze.—Ana- 
1yse de Teau sulfureuse de Fumades.—Du râle de la 
craie dans les fermentations butyrique et lactique et 
des organismes actuellement vivants qu'elle contient 
(microzymas).—Un grand nombre de notes dans les 
Comptes rendus sur les maladies des vers î soie.-—Sur 
la fermentation caproique, caprylicue, ete., de Talcool 
cihşlique.— Sur la formation de alcool caproique dans 
la fermentation caproique de alcool ordinaire.— Note 
relative ă la constitution de la fibrinedu sang. Sur la 
fermentation acâtique de Valeool meâthylique.—echor= 
ches sur la nature des produits de la fermentation de 
la glyecrine par les microzymas de la craie.—Sur les 
microzymas gcologiques de diverses origines —Sur les 
produits de la fermentation de acide pyrotariricue. 
—Nouvelle mcthode d'incincration desmaticres vegctales 
et animales; application an dosage des elements de la 
levire.—Sur le developpement des ferments alcoolicques * 
ct autres, dans les milieux fermentescihles, sous lin- 
tervention directe des substances albuminoides.— Sur la 
“cause de la fermentation alcoolique de la lovire de 
bicre et sur la formation de la leucine ct de la ty- 

rosine dans celte fermentation.— Sur la nature essen- 
ticile des corpuscules organisâs de L'athmosphire et 
sur ]a part qui leur revient dans les phenomenes de 
fermentation.—Sur Laction du borax dans les pheno- 
menes de fermentation.— Recherches sur la thcorie phy- 
siologique de la fermentation alcoolique par la levtire 
de bicre.—hecherches sur la fonction cet la transforma- 
tion des moisissures. La levâre qui fait le vin vient- 
elle de Tintcricur des grains de raisin ?—Sur la fermen- 

tion alcovlique et acctique spontante du foie ct sur 
Valcool physiologique de urine humaine.—Sur les mi- 
crozymas normaux du lait comme cause de la coagu- 
lation spontance ct de la fermentation aleoolique, a- 

- octique ct lactique de ce liquide.--Sur alcool et l'a-



- xădut cum la acâstă universitate, unde a urmat 

și ilustrul s&ii compatriot Wiirtz, la care sc nu- 

m&ra ca profesori de chimie marele Gerhard 

şi Caillot, profesorul lui Wiirtz, luă doctoratul 

în chimie la 1853 și în medicină la 1856. 

Primele sale lucrări ati fost asupra urcelor, 

căci de sigur că inteligenţa sa vie lusese atrasă 

  

cide acstique normaux du lait, comme produit des 

microzymas.— Faits pour servir a Vhistoire des micro- 

zymas et des baelâries. Transformation physiologique 

des bacteries en microzymas et des microzymas en 

bactâries dans le tube digestit du mâme animal.—Faits 

pour servir ă Phistoire de lu constitution histologique 

- de la fonction chimique dela glairine de Motitg.—he- 

flexions sur: les sencrations spontances, ă propos 

dune note de M. Uiysse Guyon sur les altcralions 

spontances des -oculs, et MWune note de M. Crace Ca- 

Ivert sur le pouvoir de quelques. substances de pre- 

venir le dâveloppement de la vie protoplasmique.—Re- 

cherches sur Pisomerie dans les maticres albuminoides. 

—Nouvelles recherches sur l'epuisement physiologicue de 

la levtire de bicre et remarcues ă loccasion (d'une com- 

minication de M. Schutzenberger. — Sur quelques parli- 

cularites de Phistoire de la castine et de lalbumine. 

—Sur les matitres optiquement actives autres que le 

glucose qui existent normalement dans le vin et le ca- 

raeterisent. Du role des microzymas dans la fermen- 

tation acide, aleoolicue et; acâtique des oculs.—Sur le 

dosage du glucose. dans le vin.—Sur les microzymas 

vâsieaun comme cause de la fermentation ammoniacale 

de Vurine.-—Sur la theorie de în fermentation ct sur Pori- 

sine des zymases.—Sur les microzymas de Yorge germee 

et des amandes douces comme producteurs de ln di- 

astase et de lasynagtase.—Sur la recherche de la fuchsine 

ct autres matitres analogues dans Ie vin.—Recherches 

sur la constitution physicquc du globule sanguin.—Sur 

Vaitâration des ocufs provorute par des muisissures 

venues de Vextâricur (en'commun avec M. Eustache).— 

Nouvelles recherches sur la fonction des moisissures et 

leur propricte dintervertir le suere de canne.—De Tin” 

fluence dePoxygene sur la fermentation alcoolique par 
la lovire de bitre.—De la formation de. acide "'carbo- 
nicuc, de alcool et de acide accticue, par la levăre 

scule, ă Pabri de Poxygene et sous Liniluence de ce gaz. 
—Yeits pour servir ă Vhistoire de la levure de bitre et de 
la fermentation alcoolicue. — Action physicue et physio- 

logicue de certaines substances salines et autres sur 
la levăre normale. | 

(Fremy, Eneyclopedie chimicue. Tome I-er, fascicule, 

paz. 823—329.) — Paris, 1882. 

Complectăm acestă listă, care conţine titlurile lucră- 

rilor d-lui Bechamp până la '1880 cu al celor publicate 
de atunci în coce și anume: 

Comptes rendus depuis 1880: 

Recherches sur les maticres albuminoides du cristallin 
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avait obtenu ă Bucarest et les ctudes quiil a: 

vait faites dans cette ville avaient pu lui servir. 

Nous avons vu aussi qu'il suivit les cours de 

VUniversite de Strasbourg ou a 6tudic son il- 

lustre compatriote Wiirtz, et qui comptait parmi 

ses professeurs de chimie le grand Gerhard ct 
Cailiot; il prit son doctorat en chimie en 1853 
ct en medecine en 1856. 

Ses premiers travaux lurent sur les urces, 

car certainement sa vive intelligence avait ct6 

au point de vue de la non identite de celles cui sont 
solubles avec Valbumine du blanc d'eeuf et du scruni. 
— Sur la formation du chloroforme par alcool ct le 
chlorure de chaux; cquation de la râaction et cause 

du degagement Voxygene qui s'y manifeste. — Sur les 
parties du pancreas capabloes d'agir comme lerments. 
— De la puissance toxique des microzymas pancrta- 
tiques cn injections intra-veincuses (en commun avee 

M. Baltus). — Sur origine renale de la nc[rozyimase 

(en commun avec M. Baltus). —. Sur los microzymas 
gdologiques: reponse â une communication de Messicurs 

Chamberland et Roux. — Du role ct de origine de 
certains microzymas. — Sur les microzymas de la craic; 

reponse î MM. Chamberland ct Roux, —Sur la viscose 
ou substance gommeuse de la fermentation visiqueuse: 
&ualion de la fermentation. — Des microzymas gas- 
triques et de leur pouvoir digestil. — Les microzymas 
des glandes stomacales et lcur pouvoir digestil. Reponse 
ă cetie cțuestion: lestomac se digere-t-il? — Los micro- 
zymas gastricues et ia pepsine. Remarques sur une 
note de M. Gautier. — Sur les fermentalions spontances 
des matitres animales. — De Vaetion decomposante que 
certaines maticres organisces exercent sur leau 0xy- 

gente: î propos dun memoire de MM. Paul Pert et 
„PB. Regnard. — Action de Leau oxysence sur la ma- 

titre. colorante rouge du sang ct sur Lhematosine. — 
Sub laycause du degagement de Poxygene det'eau oxy- 

scade par la fibrine; influence de acide cyanhydriquce, 
tarissant Lactivite do la fibrine. —Sur la zymase du lait 
de femme.—Sur Vinactivit6 de la celulose du coton cetsur 

le pouvoir rotatoire du coton-poudre des photographes: — 
Sus lasignification des experiences polarimetricues exc- 
cutees avecla dissolution du coton dans la liqjucur de 
Sehweizer.— Sur Yorigine des microzymas et des vibrio- 
niens de Vair, des caux etdu sol, âpropos d'une communi- 

cation de M.' Duclaux.— Sur la signification des expc- 
riences polarimtricues exceuttes avec la dissolulion 
du coton dansle râaetit ammonicuprique, essais pola- 
rimâtriques sur ce râactif. -— Sur Linaclivite optique 
de la celulose et specialement de celle qui est separte 

de la dissolution du coton dans le reactil ammonicu- 
prique. — Observations concernant les organismes pro- 
ducteurs de zymases, presentâes ă propos d'une note 
de: M. Duclaux cet de remarques de M. Pasteur. — De 
la cause des altcrations subies par le sang, au contact 
de air, de Voxygene et de acide carbonique — Sur 
la zymase de Iair expir6 par Yhomme sain. — Sur la 
nature du lait. Reponse ă cette question «Le lait con-
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de acâstă întâiă sintesă făcută de către Voehler 
la 1828, şi prin faptul că este unul din corpu- 

vile cele mai importante ale chimici biologice, 

chimie pe care d-nul Bechamp a cultivato în 
deosebi. | 

În urmă sa ocupat cu acţiunea luminei asu- 

pra combinaţiunilor chimice și a semnalat cu 

deosebire faptul, confirmat de curând, al forma- 

țiunci unci subeloruri prin acţiunea luminci a- 

supra clorurei de argint. 
Intâiele sale cercetări celebre ai lost făcute 

asupra eterilor nitrici și d-sa este cel dintâi 

care a diferențiat eterii nitrici proprii (işi, de 

compușii nitrați și a stabilit că fulmicotonul este 

un eter nitric, tot ast-fel ca și nitroglicerina, 

nitrocritrita şi nitromanita, din care el a.putut 
regenera. celulosa şi alcoolii poliacizi. 

El. a găsit procedeul industrial al preparaţiu- 
nci anilinci prin reducţiunea nitrobenzinei (prin 

acidul acetic și limalia de ler), și a dat adev&- 

rata teorie a acestei remarcabile reducţiuni. 

Intâiul a preparat fucsina şi a dat analisa 

acestei substanţe, caracterisând'o, fără însă a-i 

determina vonstituţiunea, care a fost indicată în 

urmă de către d-nii Fischor şi Rosenthal, între 

cari pentru o mică cestiune specială, discuţiu- 
nea este încă deschisă. | 

La 1856 a fost numit profesor la facultatea 
de medicină din Montpellier, unde începe cursul 
în Ianuarie 1857 și memorabilele sale lucrări de 

chimie biologică, printre cari trebue să indicăm 
În prima linie descoperirea fermenţilor solubili, 
numiți zimaze, numire, care mai târdiui a lost 

înlocuită de către Pasteur prin aceia de diastuse, 

și de Berthelot prin fermenţi solubili. 

tient-il des clements anatomiques de l'organisation et 
les globules laiteux sontils aux nombre de ces €lc- 
ments ?» 

Bulletin de la Socitte Chimiqgue de Paris. | 

Constitutions comparces des laits de vache, d'ânesse 
et de femme. — Fermentation de acide mucique. — 
Sur le- phenomene de coagulation. — Ilistoire des ma- 
ticres albuminoides du blanc d'eeul. — Remarques sur 
le phânomene de coagulation: la fibrine et la coagu- 
lation du sang. — Râponsc ă M. Le Bel au sujet de ses 
remarques sur la communication precedente. — De Vac- 
tion de la lumicre sur le chlorure d'argent. — Sur l'a- 

cidite du lait. — Action de Paldehyde cthilique sur le 
lait de vache. — Sur le preparation de Lacide gum-   

attiree par la premiere synth&se laite par Wochler 
en 1828 et par ce fait que c'est un des corps 

les plus importants de la chimie biologiquc, que 

M Bechamp a tout specialement cultive. 

Il s'oceupa ensuite de action de la lumicre 
sur les combinaisons chimicues ct il sienala 

particulicrement le fait, qui a 6t6 confirme re- 
comment, de lu formation Wun sous-ehlorure 

par Vaction de la lumicre sur le chlorure dVargent 
Ses premicres recherehes cclebres ont ct faites 

sur les âthers nitriques. Il est le premier qui 

ait diflârenciă los 6thers nitriques proprement. 

dits 'des composts nitrâs et a Gtabli que le 
fulmicoton est un cther nitrique, "comme la 

nitroglyesrine, la nitrooritrite ct la nitromanite, 

dont ila pu regencrer la cellulose ct les alcools 
polyatomiques. 

I! a trouve lo procâde industriel de la pre 
paration de Laniline par la râduction de Ia ni- 
trobenzine' (par lacide acstique ct la limaille de 

fer), et il a donn6 la vâritable thcorie de cette 
remareuable reduction. | 

Le premier ila prepare la fucsine et a donn€ 

Panalyse de cette substance, en la caractârisant, 

sans en dâterminer cependant la constitution, qui 

a Gt6 indiquse plus tard par MM. Fischer ct 

Rosenthal, entre qui, pour une petite question: 

speciale, la discussion est encore ouverte. 

„Em 1856, M. Bâchamp fut nomme professcur 

ă la facultă de mâdecine de Montpellier, ou il 

commence son cours en Janvier 1857. ot ses mâ- 

morables travaux de chimie biologique, parmi. 

lescţuels nous devons citer en premicre ligne 

la decouverte des lerments solubles nommes 

2ymases, nom que M. Pasteur a remplacâ plus 

tard par celui de diastase et que M. Berthelot 

appelle ferment soluble. 

„mique. — Faits pour servir ă Vhistoire de la gomme 
arabique. — Fermentation directe de Vempois V'amidon 
et du sucre da canne provoquse! par le contact avee 
de la craie de Sens et certains autres calcaires. — Ac- 
tion de Paldehyde mcihylique sur le lait de vache (en 
commun avec M. A. Trilat), — Sur la non interver- 
sion du sucre de canne, en solution aqueuse, aux teii- 

peratures ordinaires et sur la cause de celte interver- 
sion, en apparence spontannce, sous Linfluence de la 
lumicre. — Sur la cause de la variation du pouvoir 
rotatoire dans cerlaines dissolutions de corps optique= 
ment actiis, avec le temps ct avec la dilution, et sur 

le pouvoir rotatoire des substances actuellement a- 
morphes. 

3



În calitatea sa de "profesor, lucrările produse 

de către Bechamp, sunt atât do numerâsc, în 

cât cu greii sar put lace o nomenclatură 

complectă. Voiă indica principalele dintre ele. 
Publică mai întâiu un mare volum de 800 

pagini asupra magnifieci sale teorii, basată pe 

experienţă, despre microzime. Ideile sale cu to- 

tul -filosofice, conţinute în acâstă carte, ai fost 

lungă vreme necunoscute, acum se revine a- 

supra lor, căci s'a observat că microbii evoluâ- 

ză aşa de ușor și repede, în cât se pâte cu ușu- 

vinţă trece de la o speţă la alta. Şi nimeni astăqi 

nu mal pote nega acestă enormă descoperire, care 

conţinea în germene tâtă microbiologia actuală. 

Printre aceste microzime a făcut un studiii 

atentiv asupru acelor cea găsit în Gre-care cal- 

caruri fosile (varietate de crotă) și a arătat că 

sub influenţa lor se desvoltă fermentaţiuni ex- 

traordinare și cu deosebire acâsta, că etanolul 

(alcoolul) pur sub influenţa lor se transformă prin 

desdoire aprâpe indefinit în alcoolii superiori cu 
Ca, C4... până la Ci; în acelaș timp producân- 
du-se și tâtă seria acidilor normali, propanoic, 

hutanoic, ete.. până la hexanoic (acidul caproic). 

In urmă a atacat una din cele mai dificile 

cestiuni, aceia a materiilor albuminoide, și stu- 

diul săi este un capo-Voporă de perspicacitate 

prin resultatele la care a ajuns, graţie analisei 

imediate. Acest mare travaliii, care formeză un 

volum de 600 pag., in-40, a fost publicat de 

Academia de științe din Paris în culegerea sa de 

lucrări ale învețaţilor străini, şi ast-lel s'a adus 

un omagii prodigiosci sale abilităţi de experi- 

mentator și marei sale puteri de muncă. 

In anii din urmă a făcut un studii compa- 

rat asupra laptelui de la diferite speţe animale, 

în care lucrare, publicată de către Academia de 

medicină din Paris, a triumiat victorios în con- 

tra profesorului de la Sorbona Duclos, elevul 
lui Pasteur, cari a negat existenţa globulelor 

laptelui, globule pe cari el le-a isolat, separat 

și arctat. 

Nu cred că mai e novoe de cât să rcamin- 

tesce lucrările făcute de o dată cu marele Pas 

teur asupra lermentaţiunci vinului, asupra rolului 

carbonului în mecanismul vicței și asupra istorică 

chimici, conţinute și în notiţa citată mai sus. 

Prin ele se vede că travaliul meticulos al labo- 
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Les travaux de M. Bâchamp comme profes- 
scur sont 'si nombreux qu'il est dificile d'en 

faire une nomenclature complete. Je nindi- 

qucrai que les principaux. 

II publice tout Vabord un gros volume de 800 
pages sur sa magnifiquc theorie des microbes, 

basce sur experience. Les idces, toutes philo- 
sophiques qu'il expose dans cet.ouvrage ont 6t6 
longtemps meconnucs; on y revient aujourdhui, 

car on a observe que les microbes 6voluent si 

facilement et si vite qu'ils peuvent facilement pas- 
ser d'une cspece ă une autre. Personne ne peut 

“plus nier aujourd'hui cette immense decouverte 
qui contenait en germe toute la. miorobiologio 
actuelle. 

Parmi ces microbes, il a fait une âtude atten- 

tive de ceux qu'il a trouves dans certains cal- 

caires fossiles (variâte de craio), et il a montrâ 

que sous cur influence se dâveloppent des fer- 

mentations extraordinaires et que spâcialement 

Vâtanol pur, sous leur influence, se transforme, 

par un dedoublement presque indcfini, en alcools 
supâricurs comme GQ, C, jusqu'ă Co; il se pro- 

duit en mâme temps toute une scrie d'acides 
normaux, propanoicque, butanoique, ctc., jusquă. 

Yhexanoique (acide caproiquc). 
]l attaque ensuite une question des plus dil-. 

ficiles, celle des matitres albuminoides, ct son 

ctude est un chef-Vacuvre de perspicacite. par 

les vesultats auxquels il .est arriv6 par. la- 

nalyse immâdiate. Ce grand travail, qui forme 

un volume de 600 pagesin- 40 a cte public par 

VAcadâmie des sciences de Paris dans son he- 

cucil des travauz des sarants ctrangers, ct on a.. 

rendu ainsi hommage ă sa prodigicuse habilite 

dVexperimentateur ct ă sa grande puissance de 
travail. 

Dans les anndes cui suivirent, îl fit une ctude 

comparâe sur le lait de sept espăces dillerentes 
Vanimaux. Dans ce travail, qui a 6t6 publi par 

la Faculte de meâdecine de Paris, il a victoricu- 

sement triomphe& de M. Duelos, professcură la 

Sorbonne ct eleve de M. Pasteur, qui niait leoxis- 

tence des globules du lait, elobules quil a Îs0- 
l6cs, sâparâes ct montrees. 

Je crois devoir rappeler encore les travaux 
quil fit en meme temps que le grand Pasteur 
sur la fermentation du vin, sur le râle. du 

carbone dans le mâeanisme de la vie et sur: 

Vhistoire de la chimie, dont îl est parl6 dans 
la notice ci-dessus. On voit dans ces travaux que
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ratorului nu împedică sborul liber al cugetărai, 

“care îmbrățoșâză problemele mari ale vicţei și 

gândirei. | 

D-l Bâchamp are în present 78 de ani; cu 

tote acestea lucrâză încă ca un tîntr în labo- 

ratoriii, întocmai ca şi acum 50 de ani, când 

pentru întâia ră începu să se distingă în do- 

meniul sciinţei chimice. Chiar anul acesta d-sa 

a publicat două lucrări remarcabile în Buletinul 

societăţei de chimie din Paris (1); și este o fe- 

ricire a vedea că Dumnedei susține puterile 

până la adânci bătrâneţe a acelora cari tâtă viâţa. 

şi-ati sacrificat'o studiului corpurilor ce alcătuesc 

marea sa operă, şi care în primul rînd caută 

să, [ie utili compatrioţilor lor și omenirci. 

(1) Aclivitatea sciinţifică a chimistului Bechamp în cur- 

sul anului 1893, 
In Bulletin de la socict€ chimique de Paris No. 2, la- 

nuarie 1893, d-sa publică un memorii întitulat: Sur 

la non-întercersion spontane du sucre de canne, en Solu- 

pion aqueuse, auz temperatures ordinaires et sur lu cause 

de cette înterversion, en apparence spontante, sous Pinjlu- 

ence de la lumitre, par A. Bechamp. 

Tot în acel număr publică un alt memorii întitulat: 
Faits pour servir & Phistoire de la gomme arabique par 

A. Bechamp. 
In ședința socictăţei chimice din Paris, din 24 Vebrua- 

rie 1893, D-l Bichamp comunică cercelările sale asu- 

pra. albuminei din albuminurii, din care resultă că o 

urină albuminosă nici o dată nu conţine albumina din 

serum sângelui, cialbumine speciale, cari difer prin pro- 

prietăţi, prin puterea rotatâre și prin composiţiunea cle- 

mentară. 

In ședința de la 26 Maiă 1893, d-l Bichamp preseută 

societăței chimice din Paris o carte intitulată: Pecher- 

ches sur les modificationes moldclaires ou c'ats isallotro- 

piquies de la matitre amilacde, în care iși propune a de- 

monstra că puterea rotatâre pote fi independentă de 

constituţiunea corpilor disolvaţi. Din totalitatea cerce- 

tărilor făcute, d-l Bechamp cochide, că puterea rotatâre 

este esenţial legată, la corpurile nccristalisabile, de con- 

stituțiunea moleculei chimice. 

In şedinţa de la 9 Iunie, d-l Bechamp, adaogă la co- 
municarea sa usupra puterei rotative a corpilor a- 

moxfi, încă câte-va resultate. Buletinul societefei chimice 

din Paris, No. 13 din 5 lulie publică memoriul d-l Be 

champ întitulat: Suv la cause de la variation du poutoir 
vatatgire dans cerlaines dissolutions de corps optiquement 

actifs, avec le temps et avec la dilutiou, et sur le pouroir 

rotatoire des substances acluellement amorphes. 

In ședința societăţei chimice din Paris, din 12 Iulie 

1893, d-l Btchamp studiază starea în care se găsesce 

foslatul de sodiii' în lapte.:   

le travail meticuleux du laboratoire n'arrctait pas 
le libre essor de sa pensâc, qui embrasse les 

orands problemes de 'la vic. 

M. Bechamp a aujourd'hui 78 ans, et pour- 

tant il travaille encore comme un jeune homme 

dans son laboratoire, comme il y a 50 ans, cuand, 

pour la premiere fois, il s'est fait connaitre dans 

le domaine de la chimie. Cette annce mâme, il 

a publi& deux travaux remarequables dans le 

Bulletin de la Socicte de chimie de Paris (1) et 

“est un bonheur de: voir que Dicu soutient 

jusque dans extreme vicillesse les forces de 
ceux qui ont sacrifi6 toute leur vie ă Vetude 

des corps qui composent sa grande oeuvre ct 

qui cherchent ă âtre tout Vabord utiles ă leurs 

compatriotes et ă l'humanitâ. 

(1) Activit& scientilique du chimiste Bâchamp en 1893: 

Dans le Bulletin de la Socictt de chimie de Paris, No. 2 
Janvier 1893, ila public un memoireintitulc: Sur Za non- . 
întercersion spontande du sucre de canne en solutions a- 
queuses, auz temperatures,ordinaires et sur la cause de cette 

întercerston, en apparence spontande, sous Pinfluence de 

la lumidre, | 

Dans le meme numdro il apnblic un autre memoire 
intitul: Faițs pour serzir & Phistoire de la gomme ara- 

Ligue. 

Dans la scance de la Socicte chimique de Paris, du 
24 Pevrier 1893, M. Bechamp a communicuc ses recherches 
sur Talbumine des albuminuries, d'ou il resulte qu'une 

urine albumincuse ne contient jamais Valbumine du 
scrum du sang, mais des albumines speciales, qui dit- 
ferent par leurs proprictes, par la puissance rotatoires 

ct par la composition €lementaire. 
Dans la scance de 26 Mai 1893, M. Dechamp a pre- 

sente ă la socicle de chimie de Paris un ouvrage in- 
titul; Recherches su les modificalious molceulaires ou 

ctats isallotropiques de la matidre amilacee, ou il se pro- 

pose de dâmontrer que la puissance rotatoire peut ctre 
independante de la constitution des corps dissous. De 
la totalite des recherches [aites, M. Bechamp conclut que 
la puissance rotatoireest essentiellementlice, dans les 
corps non cristalisables, â la constitution de la molccule 

chimicuc. " 

Dans la sâance du 9 Juin, M. Bechamp a ajoute & 
sa communication sur la puissance rotatoire des corps 
amorphes cuelques resultats. Le Bulletin de la societe 
chimique de Paris No. 13 du 5 Juillet, a public le mc- 

moire de AM. Bechamp intitule: Sur Za cause de. la va- 
viatiou du pouroir votatoire dans cerlaines dissolutions, 

de corps opliquement aclifs, avec le temps et avec la dilua- 

tion, et sur le poutoir votaloire des substances actucllement 

amarphes. 

Dans la stance de la socicte de chimie de Paris du 
12 Juillet 1893, M. Dechamp a ctudic letat dans lequel 
se trouve le sulfate de sodium dans le lait.



Pentru noi, să fim fericiţi, când vedem că 6- 
meni de talia d-lui Bechamp, nu uită timpul 
ce aii vicţuit în acestă ţeră, şi nu avem de cât 

o dorinţă, ca ast-fel do străini să vie cât mai des 
le noi. Ei-vor fi primiţi cu braţele deschise, și-i 

vom iubi și stima ca pe cei maialeși ai noștri. 

Socictea sciinţelor fisice din Bucuresci, a 
fost mândră, luând cunoscinţă de viaţa d-lui 

Bechamp, de a-l alege în unanimitate ca mem- 
bru al s&ă de onâre. : 

ă Dr. C. Istrati. 
5 Februarie, 1894.   
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Pour nous c'est une joic de constater que 

des hommes 6minents comme M. Bâchamp n'ou- 

blient pas le temps qu'ils ont pass€ dans notre 
„pays et nous n'avons c[u'un desir: c'est de voir 

le plus souvent possible des pareils Gtrangers 

venir chez nous. Il y seront recus ă bras ou 
verts et nous les aimerons ct les estimeronsă l'âoal 

des premiers d'entre nous. 

La sociâte des sciences physiques de Buca- 

rest a cte fire, en apprenant la vie de. Pe- 

champ, de le proclamer ă lunanimit membre 

d'honncur. , 
Dr. C. Istrati. 

5 Fevrier, 1891. 

DĂM AICI PRIMA ȘI ULTIMA LUCRARE A D-lui BECHAMP 

Cercetări asupra piroxilinei 

de d-l A. Bâchamp | 

agregat la gedla de farmacie din Strasburg. 

  

Prepararea piroxilinei solubilă nu reușesce în 

tot dV'a-una. Pentru a obţine piroxilina de care 

mam servit am urmat procedeul d-lor Gaudin şi 
Mialhe. Am constatat că dacă se înmâie bumbacul 

în amestecul de acid sulturic şi de nitru răcit 

mai întâii, piroxilinia ce sc obţine este mai fulmi- 
nantă, dar insolubilă în eter. Reincepând acecaşi 

operaţiune cu acelaș material, dar la tempera- 

tura ce se desvoltă de sine în timpul reacţiunci, 

produsul obţinut este fulminant și solubil. In finc, 

piroxilina insolubilă ce se obţine prin prima 

operaţiune, devine “solubilă după o cufundare 
în amestecul cald de nitrat şi do acid. 

Prin urmare, condiţiunea pentru a obţine pi- 

roxilina solubilă, este de a opera la cald. 

Când se trece timp de o jumătate oră, cel. 
puțin, un curent de gaz amoniac întro disolu- 

țiune de 2 părţi piroxilină, 80 părţi cter și 30 

părţi alcool la 86 grade centigrade, disoluțiunea 

viscosă devine complect fluidă. 

Gazul sulihidrie determină, în: acestă disolu- 

țiune amoniacală, formarea unui precipitat gal- 
ben insolubil în alcool la 90 grade centigrade. 

Acest precipitat este complex : conţine o parte 

„solubilă şi o parte insolubilă în apă. După câte-va 
"reacţiuni am credut că avem aface cu un com- 
pus sulturat.   

Recherehes sur la pyroxyline 

par M. A. Bechamp, 

aggregt A Ecole de Pharmacie de Strasbourg. 

  

On ne parvient pas toujours & preparer de 

la pyroxyline -soluble. Pour obtenir celle qui 
devait me servir, jai suivi le procâde de MM. 
Gaudin ct Mialhe. Jai constate quc, si Lon 

plonge le coton dans le mâlange Vacide sulfu- 
riquc ct de nitre, prealablement refroidi, la py- 
roxyline que Pon obtient est bien fulminante, 

mais insoluble dans I'âther. Ayant recommence 

la mâme operation avec les memes materiaux, 

mais ă la temperature qui se dâveloppe natu- 

rellement pendant la râaction, le produit que 
jai retir6 fut trouv6 fulminant ct soluble. En- 
fin, la pyroxyline insoluble de la premitre opâ- 
ration dovient soluble apres avoir ât€ plongte. 

dans le melange chaud de nitrate ct acide. 
La condition pour toujours obtenir de la py- 

roxyline soluble est donc dWoperer ă chaud. 
Lorscqu'on fait passer pendant une demi-hcure, 

au moins, un courant ce gaz ammoniace dans 
une dissolution de 2 parties de pyroxyline, 80 
parties d'âther et 30 parties d'alcool â 86 de- 
gr6s centigrades, on trouve que la dissolution 
visqucuse se fluidifie complâtement. | 

Le gaz sulfhydrique dâtermine, dans cette. 
dissolution ammoniacale, la formation d'un prâ-- 
cipit6 jaune insoluble dans Talcool ă 90 degres 
centigrades. Ce precipit& est complexe : il con: 
tient une partie solubile et une partie insoluble 
dans Veau. D'apres quelques reactions, j'ai ceru 
y reconnaitre un compos6 sulfure.
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| Disoluţiunea amoniacală, turnată dintr'o dată 

în 15 până la 20 de ori volumul săii de apă 

dă ca precipitat un praf alb, perlect insolubil 
în apă; o şedere de 48 ore în acestlichid nu-l 

altoreză. lată proprietăţile sale: 

Uscat la 200 sub un clopot cu acid sulfuri, 
după aceca la 100”, se conservă bine. Este puţin 

dens, fără miros şi lără gust. liste electric prin. 

irecare. Incăldit într'un tub fulmineză mai târdita 

ca piroxilina, r&spândesce vapori nitroși şi lasă 

un residii de cărbune. Incăldit cu acid clor- 

hidric iumans, se disolvă puţin câte puţin și 

degajază clor în abondenţă. Amestecul suliurico- 

nitric pare că nu-l altoreză, cu tâte acestea nu 

m'am asigurat încă dacă piroxilina este saii 

nu csle regenerată. 

Apa în carc a avut loc precipitarea conţine 

nitrat de amoniac, dar f6rte puţină materie or- 

wanică. Acest fapt e demn de atenţie. Analisa 
elementară arată, în adevăr, că noua combina- 

țiune nu se deosibesce de proxilină de cât 

printr'un echivalent de acid nitric în minus. 

M'am asivurat că noua substanţă .are o com- 
posiție constantă. Am analisat productul adunat 

îndată după precipitare, sai după un contact 
de 48 de ore, cu apa. Composiţia. nu a variat. 

In șese analise pentru dosarea carbonului și 

hidrogenului și trei pentru dosarea azotului prin 

procedeul D. Dumas, am obţinut resultate con- 

cordante, a căror medie, în sutimi, pentru cele 

patru clemente este: carbon, 28, 216; hidrogen, 

3,575; azot, 10,777; oxigen, 57,432. Substanţa 
a fost uscată la 1006, 

Ținend socotelă de formarea nitratului de a- 

moniac în reacțiune și admiţend formula pe care 

d. Pelouze. (Comptes rendus de Academie des 

sciences, î. AXIV p. 2) o atribue pirosilinei. 

Cos Ha O, BAZO, 

Substanţa ce studiez sar forma după cchi- 
valența : 

Ca Ilas Oas, 5 AZ 0; Az Il -FIIO = Az0;, 
Az 1 O-t Casas Om t Az 0;   

“La dissolution ammoniacale, verse tout ă 

coup dans quinze ă vingt tois son volume d'eau, 

donne un prâcipit& dune poudre blanche, par- 
faitoment insoluble dans l'eau; un sâjour de 

quaranto-huit heures dans ce liquide ne Valtere 

pas. Voici ses propristâs : 
Desscehâe â 20 degrâs dans une cloche sur 

Vacide sulfurique, puis ă 100 degres, elle se 

conserve trăs-bien. Elle est peu dense, sans o- 

deur ct sans savcur. Elle est 6leetrique par 

frottement. Chauflâc dans un tube, elle fulmine 

plus tard que la pyroxyline, râpand des vapeurs 

nitreuses et laisse un residu de charbon. Chauflec 

avec de l'acide cehlorhydrique fumant, elle se 

dissout peu â peu ct dâgage du chlore en a- 
hondance. L/acide sulfurique concentr& la dis: 

sout sans degagement apparent de gaz. Le mc- 

lange sulturico-nitrique ne parait pas Lalterer ; 

toutefois, je ne me suis pas encore assure si 

la pyroxyline ctait ou non regencree. 

L'eau dans lacuelle la precipitation a licu, 

contient du nitrate d'ammoniaquc, mais tres-pou 

de maticre organique. Ce fait est dione Matten- 

tion. L'analyse €lmentaire montre, en eltet, que 

la nouvelle combinaison ne diflere de la pyro- 
xyline que par un 6quivalent dacide nitrique 

en moins. 
Je me suis assur quo la nouv elle substance 

est de composition constante. Jai analys6 le 

produit recueilli tout de suite apres la precipi- 

tation, ou apres un contact de quarante-huit 

heures avec leau. La composition n'a pas vari6. 

Dans six analyses pour doser le carbone ct 

Y'hydrogene, ct trois autres ou jai dosc l'azote 

par le procede de M. Dumas, jai obtenu des. 

resultats concordants, dont la moyenne en cen- 

tiemes pour les quatre elements est: carbonc, 

28,216; hydrogâne, 3,575; azote, 10,777 ; oxy- 

gene, 51,432. La: maticre avait €t€ dessâehee î, 
100 degrâs. E 

En tenant compte de la formation du nitrate 
V'ammoniaque dans la râaction, et en almettant 

la formule que M. Pelouze (Comptes-rendus 

t, XXIV, -p. 2), attribue ă la pyroxyline, savoir: 

Ca, Il: Oz BAZO;, | 

la substance que j'âtudie se formerait: Vapris 
V'equivalence : 

Oas ll Oz, BAZ O + AZI, + IID = 
AZ II, O -k Ca IL: O, 4AZO,. 

Az O,
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„Dacă luăm acestă din urmă formulă drept aceia 
a noului compus, calculul dă pentru composiţia 

centesimală teoretică: carbon, 28,070; hidrogen, 

3,315; azot, 10,916; oxigen, 57,699. 

De la 20 la 1000 substanța perde în sutimi, 
media a dout dosage, 1,727 apă. Acest număr, 

punând H=—1, represintă 9,015 apă pentru can- 

titatea de materie ce exprimă formula. 

Cos Haz Os 4 Az Os 

adică un echivalent de apă. Formula nouci 

substanţe la temperatura de 200 esto prin urmare; 

Cos Has Oz, 4 Az O, IO 
sati, împărțind prin 2, 

Cao Ie O, 2 Az O, = Ca EH, (Az O, Oua 3 

adică formula zahărului de trestie, în care 

2 Az O, ţin locul a 2H. | 

Conclusiune. Multe formule sunt atribuite pi- 

roxilinci. Noua combinaţiune, atât prin compo- 
sițiunca cât și prin circumstanţele lormărei salc, 
confirmă formula d-lui Pelouze. 

Iată formula moleculară pe care o propun 
pentru piroxilină: 

Oas [a Xa Oa» Az 0, (1). 

acea a nouci combinaţiuni uscată la 200 fiind 

Ca Haz X, Oz II0, 

iar acea a substanţei la 1006, 

Ce4 Ilz O; Oz. 

Am început deja câte-va experienţe asupra 
produșilor nitrați insolubilă în apă, cari resultă 
din acțiunea amestecului sulfurico-nitrie, asupra 

Slucosci, dextrinci, womci, ete. 

(Comptes-rendus t. 85, pag. 473, 1852.) 

(1) X=Az O,   

Si Pon prend cette dernitre formule pour celle 
du nouveau compos€, le calcul donne pour com- 
position centâsimale thorique : carbonc, 28,070; 
hydrogene, 3,315; azote, 10,916; oxygene, 

57,699. 
De 20 â 100 degres la substance perd, en 

centismes, moyenne de deux dosages, 1,27 

Weau. Ce nombre, en posant H=1, reprâsente 

9015 d'eau, pour la quantit& de maticre que: 

prime la formule : 

GC, HI, O, 4AzO,, 

c'est-ă-dire 1 âquivalent d'eau. La formule de 
la nouvelle substance ă la temperature de 20 
degres est donc: - 

Ca, II, O, 4Az0;, IO, 

ou, en divisant par 2: 

Ca Ho Os, 2Az O, = Ca Il» (Az 0, On; 

Gest-ă-dire la formule du sucro de canne, ou 

2Az 0, tienncnt licu de 211. 
Conelusion. Beaucoup de formules sont attri- 

buces â la pyroxyline. La nouvelle combinaison, 
par sa composition comme par les circonstances 
de sa formation, confirme la formule de M. 

Pelouze. | 
Voici la formule molceulaire que je propose 

pour la pyroxyline: 

Ca Hz AX Oa AZ 0; (1). 

Celle de la nouvello combinaison desscchâc â 

20 degrâs 6tant 

Cos Iaz Ss Oz 1lO, 

Et celle de la mâme substanec ă 100 desrâs, 

Ceas Ii Os Oz. 

Jai dejă commence quelques expâriences sur 
les produits nitr6s insolubles dans Leau, qui 
resultent de Laction du mâlange sulturico-nitri- 

que sur la glucosc, la dextrine, la gomme, ete. 

(Comptes-rendus des scances de VAcadâmie des sci- 
ences î. 35, p. 473, 1852.) 

(1) X=Az O.
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Despre caseină şi fosforul organice al 

cascinci, (Ultimul memorii apărut). 

de D. A. Bechamp. 

  

Imi propun a demonstra că cascina este: un 

principiu organic immediat definit, î că este un 

compus fosforat. 

Cestiunea de a sci dacă sullul există în stare 

organică în albumină, cascină și în seneral în 

albuminode este încă controversată, cât despre 

“fosfor încă de mult nu mai este considerat că 

“există în stare organică în aceste substanţe; unii 

“admit că cel găsit prin analisă nu există de cât 
“întîmplător, ca impuritate, în starea de fosfaţi 
de magnesie, calce; alții presupun că acești 

'fosfâți sunt o parte integrantă a moleculei lor, 

ceca ce a făcut să se creadă că cascina, lasă 

neapărat cenușe când este arsă. 

Mulder nici nu se îndoia că materiile albu- 

minoicle nu ar fi losforate. 

Cu tote acestea, de lapt, cascina și cele Lalte 

materii albuminoide nu s'aii obţinut nici o dată 

“cu totul lipsite de materii minerale, ast-fel ca 

să nu lase «dle loc cenușe prin ardere. Din causa 

acestei imposibilităţi, admisă ca nediscutabilă de 
către savanții cari admit un foslat metalic ca 

"parte integrantă a moleculei caseinci, de exemplu, 

“sa conchis că fosforul și chiar sullul nu se află 

nici o dată, în aceste substanțe, de cât în stare 

de fosfat şi de sulfat cu basă minerală. 

In ceca ce privesce losforul, mărturisesc fără 

"esitare că și cii am credut că Mulder se înșe- 

lase și că cascina cu totul curată, de exemplu, 

de și lipsită de fosfaţi metalici: pentru că nu 

lasă cenușe prin ardere, nu este de'loc fostorată; 
și am credut atât de mult în cât cercetările cari 

“Inc obiectul acestui memorii ai fost întreprinse 
“cu acâstă idee preconcepută. Aceste cercetări 
"atit probat, din contra, că cascina este întradevăr 

foslorată, și încă sulfurată de şi este lipsită de 
materii minerale și nu lasă cenuşc. 

Cu tote acestea, pentru scopul ce-mi propu- 
sesem nu cra suficient că am obţinut cascina 

cu totul lipsită de foslaţi metalici. Pentru a da 
lucrărci mele cca mai înaltă însemnătate, trebuia 

mai întâiti să probez că cascina constitue o specio 

admettre 

  

Sur Iu casâine ct le phosphore organique de 

la casţine, (Le dernier memoire paru). 

par M. A. Bechamp. 

  

Je me propose de dâmontrer que la cascine 
est un principe immâdiat defini et quw'elle est 
“phosphorec. 

C'est une question encore controverste (ue 

celle de savoir si le soufre lui-mâme existe ă 
Vetat organique dans Valbuminc, la cascine et 

les 'alhuminoides en genâral; quant au phos- 

phore, on a, depuis longtemps, renonc6 ă I'y 

a ce titre; los uns admettant que celui 

que lanalyse y avait revele n'y existait qu'acei- 

dentellement, comme impurete, ă Vtat de phos- 

phates de magnâsic, de chaux; les autres sup- 

posant que ces phosphates sont partie intâgrante 

necessaire de leur molecule, ce qui a conduit 
ă croire quo la cascine laisse n6cessairement 

des cendres & lincineration. 

Mulder ne doutait pas que les maticres al- 

buminoides ne lussent phophorecs. 
En lait,-cependant, on n'avait jamais obtenu 

la cascine ct d'autres matitres albuminoides 
totaloment Ţrivees de maticres mincrales, telles 

qu'elles ne laissassent plus de cendresă Lin- 

cin6ration. Do cette impossibilite, admise comme 

indiscutable par les savants qui admettent un 

“phosphate metallique' comme partie integrante 
de la molecule de casâine, par exemple, on a 
conclu que le phosphore ct mâme le soufre n'y 
existent jamais qu'ă -l'âtat de phosphate et de 
sullate â base minsrale. 

Relativement au phosphore, javouc, sans 
embarras, que jai cru, moi aussi, que Mulder 

s'etait trompe et que la eascine bien pure, par 

exemple, quoicue exempte de phosphates metal- 

liques comme ne laissant pas de cendres â 'in- 

cincration, n'est point phosphorte; si bien que 

les recherehes, objet' de co memoire, ont 6t6 en- 

treprises avec Lidâe prâcongue que je viens 
d'exprimer. Elles ont prouve, au contraire, ue 

la cascine est vraiment phosphoree et, en outre, 

sullurec, bien qu'exempte de maticres mincrales 
ct no laissant pas de cendres. 

Cependant, pour Lobjet que jai en vuc, îl 
ne sulfisait pas Wavoir obtenu la cascine tota- 
lement privee de phosphates mstalliques. Pour 
donner ă mon travail la signilication la plus 
haute, il fallait d'abord prouver qu'elle constitue



chimică stabilă, din cele mai bine caracterisate, 

lapt. care era contestat. 

Aci un scurt istorie preliminar este indispen- 
sabil. | 

Intr'un memorii presentat Academici de sci. 

inţe (1) am demonstrat contrarii zifăţey sub- 
stanțială a materiilor albuminoide, pluralitatea 
specifică a lor, definind un mare număr ca atâtea 

principii imediate ireductibile unele întraltele. 
Laptele de vacă, de exemplu, conţine trei din 

aceste principii imediate: caseina, lactalbumina 

şi galactozymasa. Ei bine, amestecul acestor trei 

corpuri a fost analisat drept caseină. de mai 
mulți savanți. Am demonstrat că aceste. trei 

substanţe absolut deosibite între ele, sunt tot 

așa de deosebite: și de albuminele și zymasele 
sângelui și ale albușului de oti. Cu tâte acestea 

sa susținut de atunci, că caseina ar put, în 

contact cu.apa, să se 'transforme ca însăși în 
substanţe albuminoide solubile cari ar fi toomai 

dintre acelea cari se găsesc în lapte. Trebue să 

îndreptez acâstă greșală, căci alminterea lucra- 

rea moa nu ar mai avea însemnătatea ce trebue 

să aibă, E necesar deci să precisez. 

Mai târziă, contra opiniunci admise, am de- 
monstrat că cascina nu există în stare liberă, 

în suspensiune și în disoluţiune în laptele de 

vacă, dar că acâstă substanță este un principiti 

imediat, natural, insolubil, care nu există în lapte, 

în disoluțiune perfectă, de cât în starea de ca- 

scinaţi alcalini și alcalino-teroşi solubili (2). Am 

demonstrat, în slirșit, în contra părerei aceluașă 
savant, că în lapte nici o dată nu. există liber, 

în suspensiunc, fosfat tribasie de calcit. 

„De. alimintrelea, în memoriul meii dat Aca- 

- demici de sciinţe, am demonstrat că fosfatul de 

calcii, produce cu cascina o combinaţie care 

este solubilă în amoniac diluat, și care pote să 

conțină până la 20/, fosfat. Faptul că cascina 

se pote combina cu fosfatul de calciă 'mi a de- 

monstrat ca acestă sare e străină de molecula 

ci; de altminteri obţinusem deja cascina atât de 
curată în cât prin ardere da mai puţin de cât 

0,1%, cenuşe, | 

(1) Memoriii asupra materiilor albuminoide (Reeucil 

des savanls ctrangers (. 18, No.3). 

(2) Conlerinţele de la Societatea chimică din Paris 
(Sur le lait, 1889 şi 1890).   
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bien une esptce chimicue stable, des mieux 

caracterisâes, ce qui avait €t6 contestă. 
Iei un court historiquo preliminaire est indis 

pensable. 
Dans un mâmoire present ă Academic des 

sciences (1), javais demontre, contre Ihypothese 
de Punite substantielle des mattres albuminoides, 

la pluvalit specifique de celles-ci, en dcfinissant 

un grand nombre comme autant de principes 
immediats irrâductibles les uns aux autres. Le 
lait de vache, par exemple, contient trois de 

ces principes immediats: la casino, la lactalbu- 

mine, la galactozymase. Eh bien, c'est le m6- 

lange de ces trois corps qui a ste analyse comme 

casâine par plusieurs savants. Cos trois substan- 
ces, je les avais demontrâes absolument distinc- 

tes ct distinotes aussi des albhumines ct zyma- 
ses du sang cet du blanc d'ceuf. Cependant on a 
soutenu, depuis, due la casâine pouvait, au con- 

tact de Teau, se transtormer d'elle-mâme en 

substances albuminoides solubloes «ui seraient 
precis&ment de celles qu'on trouve dans le lait. 
J'ai besoin de redresser cette erreur, sans quoi 

mon travail n'aurait plus la sienification qu'il 
doit avoir. Îl importe done do prâciser. 

Plus tard, contre opinion admise, j'ai demon- 
tr6 quc la cascine n'existe pasă V6tat libre, en 

suspension et en dissolution dans. le lait de 
vache, mais cuc cette substance est un principe 

immediat naturellement insoluble, qui n'existe 
dans le lait, en dissolution parfaite, qu'ă l'6tat 
de cascinates alcalins cet alcalino-terreux solub- 
les (2). J'ai demontre enlin, contre  Popinion 

du meme savant, qu'il noxiste jamais de phos- 
phate de chaux tribasique libre en suspension 
dans le lait. J'avais d'ailleurs, dans mon memoire 

ă PAcadâmie des sciences, demontre “que le 
phosphate de chaux produit aveo.la casâine une 

combinaison qui est soluble dans !ammoniaque 
Gtendue ct qui peut contenir juscqu'ă 20/, de 
ce phosphate. Le fait que la casâine peut se 
combiner avec le: phosphate de ehaux me mon- 
trait bien que ce sel ctait Gtranger â sa mole- 
cule; d'aillcurs, javais dâjă obtenu la cascine 
tellement pure qu'elle laissait ă Lincinsration 
moins de 0,10/, de cendres.. 

(1) Memoire sur les niatitres albuminoides (ecucil 
des sacants dtranyers, t. 18, no. 3.) 

(2) Conterances â la Societe chimique de Paris (Sur 
le lait, 1889 cet 1890).
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“Fosfaţii ce se găsesc în cenușe, fosfaţii de 

caleiă și de magnesiii în particular, de și inso- 

lubili, totuși nu sunt liberi și în suspensiune în 
lapte spre a se putea depune ca un precipitat. 

In realitate ci există în disoluție sau ca parte 
constituantă a elementelor anatomice, globule și 

microzyme lăptose. Voiii demonstra chiar, mai 

departe, că ei există în cea mai mare parte întrun 
fel de combinaţiune fisiologică cu o substanţă 
.organică, care sc 'deosibesce de caseină şi de 

cele-Lalte două albuminoide cari o însoțesc. 

1 

Aceste observaţiuni şi resultato, 'mi arătati 

că loslaţii minerali sunt străini de constituţia chi- 
mică a -cascincă, pentru că se pote obţine acesta 

din urmă, ast-fel în cât să nu conțină de cât 

“cantităţi variabile tindend spre zero, m'aă făcut 
să concep posibilitatea de a obţine chimicesce 

pură, 'nelăsând de loc prin ardere cenușe pro- 
„pri disă. 

- Cunoscerea mai exactă a cascinci și a faptelor 
-ce voiii face cunoscute sunt necesare pentru a 

înţelege că posibilitatea ce am întrevăzut la în- 
ceput pâte deveni o realitate, și în urmă că 
întradevăr acestă substanţă este un principii 

“imediat fostorat. 

„Caseina şi preparațiunea sa în stare pură. 

Contrar celor eredute goneralmente după Ber- 
z6lius, cascina nu este nici de cum o materie 

solubilă care este coagulată de acidi, adică o 
fac insolubilă, ci naturalmente insolubilă, for- 

mând, după cum se:va demonstra, cascinaţi 
solubili cu alcaliile și cu aleea. Acești caseinaţi 

ait lost consideraţi ca fiind caseina solubilă, coa- 

sulabilă prin acidi. Dar în realitate, din acești 

cascinaţi, fie ast-fel cum există în lapte, [ic puri 

cum sc obţin prin sintesă, caseina este exact pre. 

cipitată printr'o proporţie echivalentă de acid 
acetic, întocmai cum sar întîmpla cu un acid 
insolubil în aceleași condițiuni; și tocmai acest 

precipitat de ordine curat statică a fost numit 
cascină coagulată, numindu-se coagulare cea ce 
nu este de cât o simplă precipitare, prin des- 

locuire, a unui corp prin natura sa insolubil. 
Şi se va demonstra că cascina, necoagulabilă de 

către aciqi, este de asemenea necoagulabilă prin 

căldură,   

Les phosphates ue Pon trouve dans les cen- 
dres, les phosphates de chaux et de magesie 

en particulier, bien qu'insolubes, ne sont done 

pas libres dans le lait et en supension dans 
cette humeur ct pouvant s'y deposer comme le 

forait un prâcipte. En râalite, ils y existent 

en dissolution ou comme partie constituante 

des elements anatomicques, gobules et  miero- 

zymas laiteux. Je dâmontrerai mâme, plus loin, 

qu'ils y existent, pour la plus grande partie, en 

une sorte de combinasions physiologique avec 

une substance organic[ue dilferente de la castine 

et des deux autres albuminoides qui Iaocom- 
pagnent. | 

Ces observations ct: ces râsultats, cui me 
montraient les phosphates minâraux €tranwers 

ă la constitution chimique de la cascine, puiscque 

on pouvait obtenir celle-ci pouvant cn retenir 

sculement des quantitâs variables tendant vers 

zero, m'ont fait concevoir le possibilit€ de l'ob- 

tenir chimiquement pure, ne laissant plus de 

cendres proprement dites apres sa combustion. 

La connaissance plus exacte de la cascine et 

les faits que je vais laire connaitre sont neces- 

saires pour comprendre que la possibilite que 

j'ai d'abord entrevue peut dovenir une realite, 
ct ensuite que, vraiment, cette substance est un 

principe immâdiat phosphor€. 

La cascine et sa preparation ă l'âtat pur. 

En premier licu, contrairement âce que Pon. 

croyait gencralement l'apres Berzelius, la cascine 

n'est point une maticre soluble que les acides co- 

aguleraient, c'est-ă-dire rendraient insoluble; elle 
est,au contraire, naturellement insoluhle, lormant, 

ainsi qu'il sera demontre, des castinates solu- 

bles avec les alcalis ct avec la chaux. Ce sont 

ces cascinates qu'on a consideres comme 6tant 

la cascine soluble coagulable par les acides. 

Mais, en râalite, de ces  cascinates; soit tels 

qu'ils existent dans Ic lait, soit purs, tels qu'on 

les obtient par synthtso, la casâine est exacte- 

ment precipitee par une proportion €quivalente 

Macide acctiquc, comme le serait un acide 
insoluble dans les mâmes conditions; or, c'est 

ce prâcipite d'ordre purement statique qu'on a 

appele cascine coagulee, appelant cougulation ce 

qui n'est qu'une simple preripitation, par depla- 

cement, d'un corps- naturelloment insoluble. Et 

il scra demontre que la castine, incoagulable
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Asupra unei cause de impuritate în prepurațiunea 

-castinei. — Dar dacă cascina nu este coagulabilă 

priu căldură, lactalbumina și galactozimasa, care 

o însoțesc în laptele de vacă, sunt coagulabile: 

de aici o causă de impuritate în preparaţiunea 

cascinci și iată cum : 

Incoagulabilitatea pentru cascina liberă consistă 

în acea că solubilitatea sa în sesquicarbonatul 

de amoniac rămâne neschimbată după acţiunea 

căldurci ; din contră, lactalbumina şi galacto- 

zimasa, natural solubile în stare liberă, se coa- 

guleză sub 1000, adică că, pentru ele, coagu- 

laţiunea are ca efect că le face insolubile și în 

apă și în sesquicarbonatul de amoniac. 

Consecința care decurge de aici este că, în 

procedeul vechiii, după care sc încăldesce laptele 

până la ferbere pentru a-l coagula printr'un acid, 

cascina precipitată era neapărat amestecată cu 

produșii într'adever coagulaţi ai lactalbumincă 

şi galactozimasci. Insă, nu avem ast-lel un mijloc 

de'a purifica caseina și prin urmare, de a 0 

separa de foslaţii târâţi de chiagul de lactalbu- 
mină, ete, i 

Trebue deci să ne ferim de a încăldi laptele. 
Din contra, trebue răcit şi întrebuințat cât se 
pote de prâspăt înainte de a precipita cascina 
prin acidul acetic; şi cantitatea acestuia este exact 

acea trebuinci6să pentru a satura basele cu care 

caseina și lactalbumina sunt unite în lapte, adică 

cam 2c-., 9 acid acetic monohidratat pentru un 
"litru de lapte obicinuit. Precipitarea caseinci este 

"1otală îndată ce laptele, adăogat puţin câte puţin 
cu acid acetic, face să trecă hârtia de turnesol 

la coldrea roșcată (pelure d'oignon) întocmai cum 

se face când so saturâză un carbonat printr'un 

acid (1). 

(D) Sa scris mult asupra acidităţei sati alcalinităţei 
laptelui. In realitate în lapte nu există nici un acid liber, 
şi in acest sens laptele nu este nici o dată acid; iată 
o probă decisivă: când se adaogă unul laple de vacă, 
care face să trecă puţin in roșu hârtia de turnesol, cam 

jumătate din cantitatea de acid acetic tebuincios pentru 
precipitarea tolală a cascinci, nici o urmă de cascină 
nu este precipitată, și laptele rămas lichid nu afecteză 
mai mult ca inainte hârtia de turnesol; adăogând restul 
de acid necesar, coldrea hârlici trece de la roş vinos 
la nuanţa roş de cepă. Laptele care iniluențeză slab   

par les acides, est aussi incoagulable par la 

chalcur. 

Sur une cause di inunu et€ dans la preparation 

de la castine— Mais si la castine n'est pas 

coagulable par la chalcur, la lactalbumine ct la 

galactozymase, cui laccompagnent dans le lait 

de vache, le sont: de lă une cause d'impurete 

dans la prâparation de la cascine; voici comment: 

L'incoagulabilite pour la casâino libre con- 

siste en ce que sa solubilite dans le sosquicar- 
bonate d'ammoniaque reste enticre apres action 

de la chaleur; au contraire, la lactalbumine ci 

la galactozymase, naturellement solubles ă T'etat 

„de libert6 se coagulent au-dossous de 100, 

c'est-ă-dire cuc, pour elles, la coagulation a 

pour cfict do les rendre insoluble et dans Veau 
ct dans le sescuicarbonate d'ammoniaque. 
“La consâquence qui decoule de Iă, c'est que 

dans le proced6 ancien, ou Pon chauffait le lait 
ă Vebullition pour le coaguler par un acide, la 

cascine prâcipitee ctait necessairement mâlangto 

“avec les produits rcellement coagules de la lac- 

talbumine ct de la galactozymase. Or, îl n'y a 

pas de moyen den purifier la casâine ct, par 

consequent, de priver celle-ci des phosphates 

entraînes dans le coagulum de lactalbumine, cete. 

II faut done se garder de chaufter le lait. 1 

faut, au contraire, le faire relroidir et Pemployer 

aussi Îrais que possible avant de precipiter la 
casine par acide acctiquc; ct la quantit de 

celui-ci est exactemont celle qui est nâcessaire 

pour saturer les bases auxquelles la cascine et 

la lactalbumine sont unies dans le lait, soit en- 

viron 2**9 acide acstique monohydrat6 par 
“litre de lait moyen. La precipitation de la ca- 
sâine est totale des que le lait, additionne peu 

ă peu d'acide acctique, fait virer le papier de 
tournesol ă la teinte pelure d'oignon, absolu- 

ment comme lorsqu'on sature un carbonate par 
un acide (1). 

(1) On a beaucoup derit sur Vaciditt ou P'alealinile 
du lait. En realite il n'y a pas d'acido libre dans lo 
lait, et dans ce sens le lait n'est jamais acide; en voici 
une preuve decisive : lorscu'on ajoule ă un lait de vache, 
qui fait virer legerement au rouge le papier de tour: 
nesoi, la moiti6 environ de la quantite d'acide actique 
n6cessaire ă la prâcipitation totale dela castine, aucune 
trace de castine n'est precipitte, le lait rest liquide 
waffecte le papier de tournesol gutre plus u'aupa- 
ravant; c'est peu ă peu, en ajoutanl le reste de Tacide 
nGcesaire, (ue le virage passe du rouge vineux & la



43 

  

Caseina deslocuită în aceste condițiuni nu for- 
m6ză o masă aglomerată, ca atunci când se 
precipită din lapte la cald, masă numită vulgar 
chiag (coagulum), ci se separă într'un precipitat 
voluminos, târând cu dinsa globulele si micro- 
zimele lăptâse. Lactalbumina şi galactozimasa 
rămân în disoluţiune cu cea mai mare parte din 
foslate. Mama ce formâză cascina cu globulele 
lăptâse se aruncă pe mai multe filtre, căci fil- 

“rarea ţine mult. După două sati trei spălături 
cu apă, masa desprinsă după filtre este întinsă cu 
un volum de apă de două ori mai mare de cât 
laptele întrebuințat și tratată cu o disoluțiune de 

sescuicarbonat de amoniac pentru a redisolva 
cascina, întrebuinţând atât sesquicarbonat încât 
amestecul să devină forte slab alcalin: Soluţiunca 
turbure din causa globulelor lăptse rămase în 
suspensiunc, este turnată pe mai multe filtre, căci” 
Îiltrarca este încă și mai încâtă. | 

Soluţiunea de cascinat de amoniac filtrată este, 

la rîndul sti, precipitată cu acid acetic în 
cantitate necesară; cascina se separă atunci ca 

un precipitat ordinar, care se aglomerâză puţin 

și pe care "1 putem spăla prin decantare. 

După patru redisolvări eu :sesquicarbonat în 

aceleași condițiuni și reprecipitări cu acid acetic, 

cascina este în general pură, no lăsând prin ardere, 

-o cantitate de cenușe apreciabilă la un gram. 

Apa din care sa precipitat fiind filtrată nu mat 

“precipită prin alcool, ccea ce probâză că lactal- 

bumina şi galactozimasa, tirîte de: caseină, ati 

lost luate șrin spălături: ultimele ape de spălare 
- trebuese să nu se mai turbure de loc prin adăo- 

garea unui volum îndoit de alcool la 940. 

Dar ce ai devenit losfaţii și cum ai fost 
dinșii eliminaţi? Vom vedea mai departe; iată 

mai întâiti caracterele cascinci pure. 

Caracterele și proprietățile caseinei pure. 

Caseina este pură când apele (caux meres) 
din care este precipitată, adiţionate do 3 volu- 

me de alcool la 90% nu se mai turbură și când 

  

hârtia de turnesol este acela care conţine un bicascinat; 

acela care pare că inalbăstresce hârtia roșie de turnesol 
conţine cascinaţi ncutrii şi un curbonat,   

La casâine dâplucee dans ces conditions ne 
forme pas une masse agelomerce, comme lors- 
qu'on la precipite du lait â chaud, masse vulgai- 

rement appelâe coagulum; mais elle se sâpare 

en un precipit6 volumineux entrainant les glo- 
bules et les microzymas laiteux. La lactalbumine 

ct la galactozymase restent en dissolution avec 
la plus grande partie des phosphates. Le magma 

que lorme la casâine avee les globules laiteux 
est jotâ sur plusicurs filtres, car la filtration 

est loncue. Apres deux ou trois lavages ă l'cau, 

la masse dâtachee des filtres est delayce dans 

une țuantit6 d'eau double du volume du lait 
employ6 et traitâe par une dissolution de sescui- 

carbonate d'ammoniaque pour redissoudre la 
casâine, en employant assez pour que le melange 

devienne tres I6gcrement alcalin. La solution, 

troublâe par les globules laitcux restâs en sus- 

pension, est verse sur plusicurs filtres, car la 

filtration est encore plus lente. | 

La solution de cascinate d'ammoniaque filtree 

est, ă son tour, precipitâe par L'acide acctique 

en quantite necessaire: la castine se sâpare 

alors comme un prâcipit6 ordinaire qui s'agglo- 

mere un peu ct (u'on peut laver par decantation, 
Apres quatre redissolutions par le sescuicar. 

bonate dans les mâmes conditions ct reprecipa. 
tations par Pacide accticue, a cascine est genc- 

ralement pure, ne laissant plus, ă l'incincration- 

“une (quantit; de cendres appreciable sur un 

gramme. L'eau de la precipitation filtree ne 
precipite plus par alcool, ce qui prouve que 

la lactalbumine 'et la galactozymasc, entrainces 
par la cascine, ont €t6 enlevees par les lavages: 

les dernicres caux de lavage ne doivent mâme 

plus louchir par Laddition d'un volume double 
dalcool ă 940, 

Mais que sont devenus les phosphates et com- 

ment sont-ils €limincs? Nous le verrons; voici 

Mabord les caracteres de la cascine pure. 

Caracteres et proprictes de la cascine pure. 

La castine est pure lorscue les caux-meres de 

la reprecipitation, additionnces de trois volumes 

d'alcool ă 90, ne se troublent plus, ct lorsquc 

nuance pelure d'oisnon. Le lait qui influence Iâere- 
ment le papier de tournesol est celui qui coutient les 
cascinates neutres ct un carbonale,



caseina incinerată produce un cărbune groii de 
ars şi care nu lasă cenuşc. 

Cascina precipitată din disoluţiunile concen- 

trate de caseinaţi, formâză o masă mai mult sai 

mai puţin aglomerată de floconi voluminoși, albi 

mat, și care uscată ia aspectul cornos al albu- 

minoidelor insolubile în general. Când este pre- 
cipitată din disoluţiunile întinse ale acelorași 

caseinaţi, ea se depune în fulgi ușori cari uscați 

iai același aspect cornos, dar care spălaţi cu 
aleool concentrat și în urmă cu eter şi uscați 
repede în vid sc presintă cu aspectul unci pul- 
beri floconose albă şi ușoră. 

Solubilitatea, quasi-fusibilitutea şi încoagabilita- 
tea caseinci. — Caseina de curând precipitată, cu 
totul curăţită de acid acetic printr'o spălare pre- 
lungită, încă umedă, este puţin solubilă în apă 
și acestă soluţiune înroșesce încet hârtia de tur- 
nesol, întocmai ca acidul carbonic; dar solubi- 
litatea este funcțiune de timp şi de temperatură. 
Am obținut ast-lel disoluţiuni conţinând de la 
Ogr. 24 până la Lgr. 005 caseină la 1000 ce. 
între 150 și 206, Pentru a obţine maximul de 
solubilitate, cascina trebue sfărămată în apă, 
pentru a [i divisată. Numărul de 1,003%,, a fost 
obţinut la 200 după 52 ore de infusiune. 

Când cascina, amestecată cu apă este încăldită 
pe o bac cu apă se observă căse înmâic, către 
900 și 100, formeză o masă mâle, semilichidă 
care se lipesce de pereţii vasului. Apa care se 
A ast-lel săturată de cascină, conţine până 
la 2 gr. 27 cascină la 1000 c.e. 

Aceste soluţiuni nu se coaguleză prin căldură, 
ci rămân limpedi. Când sunt diluate, nu se tur- 
bură de loc chiar prin adăosarea unui egal volum 
de alcool 900 C. Cele mai concentrate se turbură 
şi slirșese prin a depune câți-va floconi. 

Aceste soluţiuni nu precipită prin acetatul 
neutru de plumb. Extractul lui Saturn adăogat 
cu precauţiune, abia produce o slabă turburelă; 
dar dacă se adaogă o urmă de amoniac pentru 
a satura caseina se produce un precipitat flo- 
conos cu atât mai abundent cu cât soluţiunea 
este mai concentrată. 

In ceia ce privesce cascina care a lost lusio- 
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la caseine incinârâe produit un charbon difficile 

ă bruler ne laissant: pas de cendres. 

La: cascine, precipitee des dissolutions con- 

centrâes de caseinates, forme une masse plus 

ou moins agglomârce de flocons volumincux, 

blane mat qui se tassent, ct qui, dessâch&e, 

prend aspect corne des albuminoides insolu- 

bles en gândral. Lorsqu'on la deplace des disso- 

lutions tendues des mâmes castinates, elle se 

dâpose en flocons l6gers qui, desseches, prennent 

le mâme aspect corn6, mais qui, lavâs ă Valeool 

concentric et ensuite ă l'ether et rapidement 
sâches dans le vide sec, se presentent sous 

Vaspect dune poudre floconncuse. blanche ct 

l6gere, 

Solubilite, quasi ; fusibilită ct incouqulabilile de 

la castine. — La castino recemment precipitee, 
absolument privee acide acctique par un la- 

vage prolonge, encore humide, est un peu soluble 

dans Leau, et cette solution rougit lontement 

le papier de tournesol ă la facon de Pacide 
carbonique; mais la solubilit est fonction du 

temps ct de la temperature. Jai obtenu ainsi 
des dissolutions contenant depuis 0, 24 jusqu'a 

15005 de casâine par 1,000 centimâtres cubes, 

entre 15 et 250. Pour ohtenir le maximun: de 

solubilite, il faut broyer la castine dans leau 

-pour la diviser. Le nombre de 1,005 9/ avait 

“6t6 obtenu ă 200 apres cinquante- -deux heures 
(infusion. 

Lorscue la cascine delayete dans Peau est 

chauffse au bain-maric, on remarque qu'elle 
se ramollit; vers 90 ct 100, elle lorme une 

masse molle, prescuc coulante, qui se colle aux 
parois du vase. L'cau qui se sâpare ainsi, sa- 
turce de cascine et filtree, contient jusequwă aer. 21 
de cascine par 1.000 centimetres cubes. 

- Ces solutions ne coagulent pas par la cha- 
leur, restant limpides. Lorsquw'elle sont Gtendues, 
elles ne louchissent pas meme par laddition 
Mun âgal volume d'alcool â 900 C. Les plus 
concentrees louchissent ct finissent par laisser 
deposer quelcques flocons. 

Iles ne prâcipitent pas par Vacâtate neutre - 
de plomb. Lextrait de saturn, ajout& avec pre- 
caution, produit ă peine un lâger louche; mais 
si Lon ajoute une trace d'ammoniaque pour sa- 
turer la cascine, il s'y produit un precipite flo- 
conneux ('autant plus abondant que la solution 
ctait plus concentrâe. 

Quant ă la cascine quia subi la fusion dans



nată în apă la 100, ca se întăresce prin răcire, 
pote fi pulverisată și rămâne cu totul. solubilă 

în apă și sesquicarbonat: de amoniac. E bine să 
notăm că cascina uscată nu fusionâză. Ore ceia 

cc se topesce este un hidrat? 

Trebue de asemenea .să notăm că în coia ce 

privesce cascina, corp prin natura sa insolubil 
în apă, incoagubilitatea resultă din faptul persis- 

tenţei solubilităţei sale în apă și sesquicarbonatul 

de amoniac cu conservarea tuturor proprietăţilor 
sale. 

Puterea rotatire a caseinei. O soluţiune aposă, 

cât se pote de concentrată la 200 se pâte ob- 
serva întrun tub de 50 centimetri. Puterea ro- 
tatore a caseinei în soluţiune ap6să a fost dată 
cu ajutorul .numerelor următâre,. calculate prin 
formula d-lui Berthelot: 

„aj = — 00592, 1=5, v = 100ce-, 

p = 0871005 ; [a]; = — 11797, 
In soluţiune alcalină de potasă, sodă, amoniac, 

puterea rotatâre a cascinaţilor . corespondenţi, 
este coprinsă între 

[a]; = — 110 și — 1330, 

Caseina este solubilă în acidul acetic, și pUu- 

terea sa-rotatâre în acest disolvant, putere a 
unci combinaţiuni acetice, este în tot-d'a-una 

mai mică de cât a disoluţiunilor alcaline. 

Puterile rotatore ale lactalbuminci și galac-' 

tozimasci sunt cu mult mai mici de cât a ca- 

scinei în aceleași condițiuni. 

Acţiunea căldurei asupra caseinci. Cascina us- 
cată la acr pote reține pâna la 16,5%, apă care 

se degajază la 1400. Cascina uscată în vid re- 

ţine 2,02 %, apă pe care o perde la 1400. Us- 

carea la 1400 are loc fără nici o urmă aparentă 

de fusiune, cascina păstrându-și tâte proprietă- 

țile, remânend solubilă în apă și sescțuicarbo- 
nat de amoniâc. 

Dar dacă supunem cascina uscată la 1405, 

unci temperaturi mai ridicate, ca suferă o al- 

teraţiune forte remarcabilă. De la 145 la 1500 

aprâpe 66%/, părți dovin insolubile în soluţiuni 
alcaline și dacă temperatura este de 150%—155o 

cantitatea de product insolubil se pote ridica 
până la 930%, (1) Insolubilitatea care resultă 

(1) Memoriă asupra materiilor albuminoide (Recucil 
des savants Gtrangers tt. 28 no 3.) - d   
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Veau ă 1005, elle durcit en reiroidissant, peut 

tre pulvârisâe ct reste integralement soluble 

dans eau ct le sesquicarbonate ('ammoniaque. 

„IL convient de noter que la castine săche n'est 

pas fusible. Est-ce un hydrate qui fond? 

Il convient de noter que, pour la cassine, 

„corps naturellement insoluble dans Leau, Lin- 

: coagulabilit' resulte du fait de la persistance 

„de sa solubilite dans eau et le sescuicarbo- 

nate d'ammoniaque avev conservation de toutes 
ses propriâtes. 

» Pouvoir rotatoire de la cascine. — Une solution 

aucuse aussi concentree que possible ă 200 
est observable dans un tube de 50 centimâtres. 

Le pouvoir rotatoire de la casâine en solution 

acucuse a ât6 donne â Laide des nombres sui- 

vants, calcule par la formule: de M. Berthelot: 

a; = — 00,592, l—5, v=—100s, 

p= 02%,1005; [ej = — 117707. 

En solution alcaline, potasse, soude, :ammo 

niacuc, le pouvoir rotatoire, qui est celui des 

casâinates corespondants, est compris entre: 

(2; =— 110 et =-133, 
La castine est soluble dans acide acctiquc, 

et son pouvoir rotatoire dans ce dissolvant, qui 
est celui Wune combinaison acâtique, est tou- 
jours infricur ă celui dans 'les dissolutions al- 

- calines. 

Le pouvoir rotatoire de la lactalbumine et 
celui de la galactozymase sont beaucoup Moin- 

dres que celui de la casâine dans les mâmes 

conditions. | | 

Action de chaleur sur la casdine.— La casâinc:! 

sechee ă Pair peut retenir jusqu'ă 16,50, d'eau 

qui se dâgagent â 1400, La casţine sâehâe dans 

«le vide retient 2,02%, V'eau qu'elle perd ă 140. 

La dessicoation ă 1400 a lieu sans trace appa 
rente de fusion, la castine conservant toutes 

'ses proprictes, restant soluble dans l'eau ct le' 
sesquiearbonate d'ammoniaque. 

Mais si l'on soumet la cascine, stehee ă 1409, 

ă une temperature supârieure, elle subit une 

alteration tr&s remarquable. De 145 ă 150, 
environ 66%, dovicnnent insolubles dans les 
solutions alcalines, et si la tempârature ost de 

150 â 1550, la quantite du produit insoluble! 

peut s'6lever ă 92%, (1).: L'insolubilite qui re-' 

(1) Memoire sur les matitres albuminoides (Becueil 
des satants ctrangers, t. 28, no 3).



ast-lel din acţiunea călduri, nu este nică 

cum 0 coagulaţiune, căci acțiunea prelungiță a 

temperaturei la acest: grad determină o dega- 

jare de amoniac cu deshidratare şi producere de 
alți corpi cari posedă încă caracterul albuminoid. 

Intro experiență în care 60 grame cascină, 

încăldită timp de 4 ore la 150%—1559, ati pro- 

dus 51 gr. corp insolubil, adică 85 0, trata- 

mentul pentru isolarea acestui corp a dat sub- 

stanţe solubile în apă, în apă alcalinizată cu 

sesquicarbonat: de amoniac și în apă amoniacală, 
la cald şi la rece. 

Printre corpii isolaţi cu ajutorul acestor di- 

solvanți sunt unii cari sunt solubili în apă și 

a căror puteri rotatore sunt: 

[2]; = =— — 3607, [o]; = — 410, [o]; = — 646, 

o; = — 80; . " 

nici unul din acești corpi nu este coagulabil 

prin căldură şi toți se comportă cu reactivul lui 

Millon ca nisce adevărate albuminoide. 

Atară de aceștia mai avem și alţi corpi adică: 

corpul disolvat în sescquicarbonat și care se pote 

precipitu cu acid acetic din acâstă disoluţiune; 
corpul disolvat în amoniac de asemenea preci- 
pitabil prin acidul acetic; corpurile cari sunt 
insolubile în apă: primul și secundul sunt de 

asemenea solubile în soluţiuni întinse de ses- 
(uicarbonat de amoniac; dar în vreme ce pri- 
mul are ca putere rotatore: [a]; == — 860, se- 

cundul are [a]; = — 1266, în soluţiuni alcaline, 
Ultimul produs are caracterele cascinci precum 

şi puterea rotatâre: am obţinut 0 gr. 32 din 51 

gr. din corpul insolubil în disolvanţii întrebu: 
inţaţi. | 

Mai e încă de notat că acești corpi, alară de 
cel obținut prin tratare cu apă, caro a lăsat o 

urmă de cenușe Ja Oogr. 22 din substanţa lor- 
mată, nu lasă nimic prin ardere.. 

In timpul acestor operaţiuni, materia insolu- 

bilă se unflă enorm și devine friabilă între degete. 
Despre operaţiunile ce am descris, când apa 
amoniacală la -cald nu mail disolvă nimic, se 

termină printr'o spălare cu apă, cu apă acidulată 

cu acid acetic și în fine cu apă lerbinte. 

Caracterele corpului insolubil care vesultă din 

acțiunea căldurel asupra caseinel. — După ce a 

de: 
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sulte ainsi de action de la chaleur n'est point 

une coagulation cependant, câr Vaction prolonuce 

de la temperature ă ce degre dâtermine un 
degagement d'ammoniacque avec deshydratation 

“et production d'autres corps qui possedent en- 
core le caractere albuminoide. 

Dans une experience ou 60 grammes «de 

castine, chaufice pendant quatre heures ă 150— 
155%, avaient: produit 5l grammes du corps 

insoluble, soit 85%, le traitement pour isoler 

ce corps a fourni des substances soluble dans 
Peau alcalinis6e de sescuicarbonate d'ammonia-- 

que, et dans leau ammoniacale â froid ct. 
ă chaud. 

Parmi les corps isoles au moyen de ces dis- 
solvants, il en est qui sont solubles dans Leau 

et dont les pouvoirs rotatoires 6laient: 

bl; 360,7, [a]; = — 410, 
[a] = —640, la; = —800, 

et aucun do' ces corps n'âtait coagulable par 
la chalcur et tous se comportaient â legard du 

reactif de Millon comme de vâritables albu- 
minoides. 

Il en est d'autres: le corps dissous par le 
sesquicarbonate ct qui est precipitable par Pacide 

acâtique de cetto dissolution ; celui qui est dis- 
sous par lammoniaquc, cgalement precipitable 

par Pacide acstiquo; qui sont insolubles dans 

= — 

V'eau; le premier et le second sont €egalement 

solubles dans les solutions ctendues de sesqui- 
carbonate d'ammohiaque; mais, tandis que ce- 

lui-la a pour pouvoir rotatoire: [2]; = — 860, le 

second a [a]; =-— 126%, en solutions alealines. 

Le dernier produit avait les caracteres de la 

cascine comme il en a le pouvoir rotatoire: il 
y en avait 0,32 pour 5l srammes du corps. 

insoluble dans les dissolvants employes. 
Il y a mâme ă noter que ces corps, saul ce- 

lui retir€ par le traitement ă Peau, qui a laissc 

unc trace de cendres sur les 05,22 de matitre 
formec, n'ont laiss6 aucun râsidu ă l'incinâration. 

Pendant ces traitements, la maticre insoluble 
se gonfle enormâment et sc trouve ctre friable 
entre les doigts. Apres les traitoments que je 
viens do dâcrire, lorsquo eau ammoniacale ă 
chaud ne dissout plus rien, on achâve lo lavage 
ă Peau, ă Voau aiguisce d'acide acâtique ct, enfin, 
a Peau bouillante. 

Caracttres du corps insoluble resultant de Paction 
de la chaleur sur la castine. — Lorsqu'il a 616.
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fost purificat, cum am spus mai sus, acest corp 

se pune, la uscat; volumul substanţei uscate abia 

este a:20-a parte din materia unflată scursă de 

apă. 
Acestă. materie este tot-Va-una colorată î în găl- 

hui; ca nu este caseină coagulată, căci la analisă 

dă mai puţin azot și, vom ved6& mai departe, 
-mai puţin - fosfor. Acest lucru resultă mai cu 

semă din compararea puterei rotatâre medie a 

digestiunei de caseină și puterea rotatore medie 

a digestiunci corpului insolubil. In adevăr: 

Puterea rotatâre medie a caseinci digerate 

[2]; = — 1010 până la — 1120 (1). 
Puterea rotatâre medie a corpului insolubil 

digerat .. .... [a]; = — 460 până la — 480. 

Corpul despre care e vorba este prin urmare 

un termen al descompunerei caseinci prin căl- 

dură, iar nu o simplă modificare, şi este un ter- 
men al acestei descompunerii care pare a îi .o 
adeverată dedublare. 

Despre funcțiunea acidă a caseincă şi despre com-" 

bindrile acesteia cu alcaliile şi cu acidul, acetic.— 

Ore caseina înroșesce hârtia de turnesol și po- 
sedă ca o luncţiune acidă? Aceste cestiuni me- 
rită să -fie resolvate, căci s'ar putea susține ușor 

că slaba reacțiune acidă ce are asupra turno- 
solului, pe care ' Rochleder o constatase deja 

asupra caseinei ast-fel cum se "prepara atunci, 

nu i-ar aparţine ci ci urmei de acid ce dinsa 

ar reţine. Sa făcut aceiaşi obiecțiune lui Wiirtz 

în cea ce privesce albumina sa solubilă (2). Ca- 
scina, ca și albumina, este adevărat că formâză. 

o combinaţiune cu acidul acetic; dar aceste com- 

binaţiuni sunt f6rte instabile în presenţa apci 

care le descompune, în așa fel în cât prin eva- 
vorațiune sai prin distilaţiune tot acidul pote 
fi eliminat. Dar caseina, ori-co am face, înro- 

şesce în tot-V'a-una turnesolul, dar mei dată cu 

acidul acetic; ca nu-l înroșesce nici o dată alt- fel 

de cât ca acidul carbonic sub presiunea nor- 

mală a atmosferei. 

Dar iată proba decisivă că cascina înroşesce 
turnesolul şi posedă o funcţiune acidă. 

  

(1) Pentru modul cum se determină puterile rotatâre 
mijlocii ale produșilor digestiunilor gastrice ale albumi- 
noidelor, vei memoriul citat în Recueit des satauts €tran- 

gers |t. 28, no. 3, p. 387 et seq.) 
(2) Annales de: caimie et de physiquc, 3-e scrie î. 12: 

p. 217. 

purifie comme il vient Wâtre dit, ce corps est 

mis ă sâeher; le volume de la maticre scehe 

est certainement ă peine le vingtieme de la ma- 

ticre gonflco: 6gouttce. 

Cotte matitre est toujours colore, jaunâtre; 

elle n'est pas la cascine coagulce, car ă Vanalysc, 

elle lournit moins dazote et,.nous le verrons, 

moins' de phosphore. Mais cela râsulte surtout 

de la comparaison du pouvoir moyen des pro- 
duits de la digestion de la castine ct du pouvoir 

moyen des.produits de la digestion du corps 
insoluble. En effet:. 

Pouvoir rotatoire moyen de la cascine digere :. 
[a]i = —10103ă—1120 (1) 

“ Pouvoir sotatoire moyen! du cerps insoluble 

"diger: [ol — 460ă—480 
„Le corps dont il s'agit est donc un terme de 

la decomposition de la casâine par la chalcur 
et non pas une simple modification, cet il est 
un terme de cette decomposition cui parait ctre . 

un vrai dâdoublement. 
Sur la fonction acide de la castine et sur les: 

combinaisons de celle-ci avec les alcalis et avec acide 

acdtique. — La casâine rougit-elle le tournesol 
et possâde-t-elle la fonction acide? Ces questions 

“ meritent Mâtre râsolues, car on pourrait toujours 

soutenir quo la faible râaction acide sur le 

tournesol qu'elle produit, «ue Rochleder avait 

dejă constatâe sur la castine telle qu'on a pre- 
parait alors, ne lui appartient pas en propre,. 
mais ă la trace acide cu'elle rotiendrait. On 
avait fait la mâme objection ă Ad. Wurtz touchant 
son albumine soluble (2). La casâine, comme 
Valbumine, il est vrai, contracte combinaison, 
avec acide acctique; mais ces combinaisons 
sont d'une grande instabilite cn prâsenee de: 
eau qui les dâcompose, de fagon que, :par: 
Evaporation „ou par. distillation, tout Pacide: 
peut âtre expuls€. Or, la castine, quoi quo Pon. 
fasse, rougit toujours le tournesol, mais jamais 
ă la facon de acide acstique; elle ne: le 'rougit 

jamais qu'ă la facon de acide carbonique sous 

la pressiun normale de. Patmosphere.. 
Mais voici la preuve dâcisive que la castine. 

rougit le tournesol ct possede la fonction acido. 

  

"(I) Pour la maniere de determiner les pouvoirs ro- 
tatoires moyens des produits des digestions gastriques 
des albuminoides, voir me&moire cite au Recueil des su- 

tanis ctrangers (t. 28, no 3, p. 387 ct suiv.) 

(2) Annales de chim. et de phys., 30 scrie, t. 12, p. 217  
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Cascina pură lormâză cu potasa, soda, amo- 
niacul, calcea, barita, cascinaţi solubili. Insă se 

pot obţine cascinaţi a căror disoluţiune să con- 

ţină de dout ori mai multă cascină de cât al- 

tele. E bine disoluţiunile cari conţin de două 

ori mai multă caseină, printr'un confact prelun- 

git, fac să trâcă hârtia de turnesol la roșu mai 

“puţin roşiu de cât cel vinos, dar nu sar pute 

înțelege de ce acidul acetic nu sar combina cu 

alcaliul înaintea cascinei. Deci caseina înroşesce 

turnesolul prin ica însăşi. In cea ce privesce 

cei alţi caseinați, ci sunt fără acţiune asupra 

hârtiei roșii de turnesol. 

Există, prin urmare, caseinaţi care se pot numi 

neutri și bicaseinaţi sati cascinaţi acici ; și acost 

fapt tranșeză chestiunea funcţiunci. acide, inde- 

pendent de reacţiunea asupra turnesolului. 

Am încercat să determin cantitatea de amo- 
niac necesar pentru a disolva caseina, formând 
o disoluţiune neutră la hârtia de turnesol. 

In prima experiență pentru a disolva 69 
gr. 52 caseină uscată la 1406, a trebuit 0 gr. 812 
amoniac, adică 1 gr. 166900; în a doua expe- 
rienţă a trebuit 1 gr. 02376 pentru a disolva 
84 gr. 577 dintro altă preparaţie, adică 1 gr. 21 
de amoniac % de caseină. Prima exeperiență dă 
1456,9; a doua 14049 ca greutate a moleculei 
de cascină. Cu t6tă nepotrivirea, aceste numere 
ne daii o idee despre mărimea acestei molecule. 
Nepotrivirea provine fără îndoială și din greu- 
tatea cu care se usucă cascina și din dificultatea 
de a observa exact punctul de saturaţiune. Ori- 
cum ar fi, se vede bine că în realitate trebue 
puţin amoniac sait ori-care altul din alcalii pentru 
a disolva caseina, ceia ce explică de ce s'a credut 
în existenţa unei cascine solubile în lapte. 

Cascinatul și bicascinatul de amoniac pot, prin 
evaporare la 50%, să fie obţinuţi în stare solidă, 
în plăci vitrose, conservând in definit solubilitatea 
lor în apă. | 

Caseinaţii şi bicaseinaţii de potasă, sodă, calce 
şi de amoniac presintă proprietăţi interesante 
cari incrită să fie semnalate. 

Mai întâi iată o experienţă care permite să 
ne asigurăm uşor că există bicaseinaţi sati ca- 
scinaţi acii. Fie un volum destul de mare dintro 
disoluţiune, pe cât so pâte de neutră, a unui 

    

La casâine pure lorme avec la potassc, la 
soude, Pammoniaque, la chaux, la baryte, des 

casâinates solubles. Or, on peut obtenir dos ca- 

scinates dont la dissolution contient deux lois 

plus de cascine que dautres. Eh bien, les dis- 
solutions qui contient deux foix plus de cascinc, 

par un contact prolong6, font virer le papier de 

tournesol au rouge, un peu moins rouge que le 

vineux; or, on ne comprendrait pas que Lacide 

acctique ne se combinât pas avec l'alcali avant 

la cascine. Donc la castine rougit par elle-mâme. 

Quant aux autres casâinates,ils sont sans action 

„sur le tournesol et sensiblement sans action sur 

le papier de -tournesol rougi. 

Il existe done des caseinates cu'on peut appeler 
"ncutres et des bicascinates ou cascinates aci- 
des; et ce fait tranche la question de la fonction 
acide de la casâine, indâpendamment de la re 
action sur le tournesol. 

J'ai essay6 do dâtominer la quantit& d'ammoni- 

aque nccessaire pour dissoudre la casâine en. 

formant une dissolution neutre aux papicrs de 
tournesol. 

Dans une premiere experience, pour dissou- 

“dre 69%,52 de casâine, sechâe ă 1406,il a fallu 
s.812 d'ammoniaque, soit 1er,1669%/,; dans 

une seconde expârienee, îl en a fallu ler, 02376. 

pour en dissoudre 842,577 d'un autre prepa-.- 

ration, soit 1r*21 dV'ammoniaque 9%, de cascine. 
La premicre experience donne 1456,9; la seconde 

1404,9 pour le poids de la molâcule de cascine.. 

Malgre Il'ecart, ces nombres donnent une. idâe 

de la grandcur de cette molecule. La dili&rence 

tient sans douto ă la fois ă la dificult& de des- 

sâcher la casâine et de saisir exactement le. - 

point de saturation. Quoi qu'il cn soit, on voit 

Dien qu'il faut rcellement peu d'ammoniacue et 
des autres alcalis pour dissoudre la cascinc, ce 

qui explique comment-il se fait qu'on a cru 
ă Texistence W'une casâine soluble dans le lait.. 
“Les casâinate .et bicasâinate d'ammoniaque 

peuvent, par Gvaporation â 500, âtre obtenusă 
[tat solide, en plaques vitreuses, conservant 
indefiniment leur solubilit& dans Peau. 

Les cascinates ct les bicasfinates de potassc, 
de chaux et V'ammoniaque prâsentent des pro- 
prictes interessantes (qui mâritent d'âtre sienalses. 

D'abord voici une experience qui permet de 
S'assurer aisement qu'il existe des bicascinates 
ou cascinates acidos. . Soit un volume assez 
grand dune dissolution, aussi ncutre quc pos-.
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ascinăt 'alcâlin; să adăogăm picătură cu pică- 

tură, o disoluţiune întinsă de acid acetic. Prima 

picătură va produce un precipitat care dispare 

prin scuturare, o a doua, o a treia picătură, vor 

produce același efect și precipitatul se va re- 
disolva, şi așa mai departe, până când se va 

produce bicascinatul; de aci înainte precipitatul 

va fi permanent prin adăogarea unci noui pică- 

tură de acid. 

Disoluţiunile caseinaţilor alcalini, adiţionate 

cu un volum destul de mare de alcool concen- 

trat, r&mân limpedi,. sati d'abia se turbură, dar 

nu precipită nici de cum. O fârte mică cantitate 
de acetat de sodiii, sare solubilă în alcool, de- 

termină o precipitare imediată, aprope o coa- 

gulare, dar precipitatul adunat este solubil în 

apă în presenţa' sescuicarbonatuilui de amoniac. 

Aceleași disoluţiuni nu se coaguleză prin căl- 

dură, ceia 'ce explică pentru ce laptele fiert nu 
se închegă. Dar experienţa ne pote da ilusiunea 

unei coagulări şi iată cum: 

__ Caseinaţiă alcalină şi alcalino-teroșă par mai puţin 
solubili la cald. — Disoluţiunile acestor caseinați 
fiind încăldite se turbură, mai mult sai mai puţin, 

către 100% Disoluţiunile cascinaţilor de calcit 

saii do bariu sc turbură și chiar precipită, în 

aceleâși împrejurări, când sunt destul de con- 
centrate, dar prin răcire orl-ce turburelă dispare, 

precipitatele se redisolvă şi lichidele devin lim- 
pedi. Aceste fapte, cari reamintesc ceia ce se 
întâmplă cu' disoluţiunile de zaharat de calciti, 
aii putut să înșele, şi pote că ele aii facut să 

se identifice cascinaţii cu albuminaţii.” 

Tată un alt fapt care ne-ar pute face să credem 

că cascina se pote coawula. 

Cuseinaţii alcalină şi cel de calce sunt precipi- 

taţi din disoluţiunile lov prin clorura de sodiii. — 

Când unci soluţiuni a acestor cascinaţi, de o 
concentrațiune potrivită, vom adăoga clorură de 

sodiă până la saturaţiune, acesta disolvându-se 
determină producerea unui precipitat care sc 

aglomereză întrun coagulum. După mai multe 

ore de repaos, pentru a permite lichidului să 
se limpedâscă, constatăm că acesta de abia se 

“turbură prin adăogare hotărită de acid acetic, 
cea ce probâză că nu mai avem de cât urme   

sible” Mun ' cascinato' alcalin; ajoutons-y, goutte 
ă goutte, une dissolution €tendue dacide acâ- 

tique. La premicre goutte produira un precipite 

qui disparaitra par L'agitation; une seconde, une 

troisicme... goutte produiront le meme elfet et 

le prâcipite 'se redissoudra, ct il en sera ainsi 

jusqu'ă ce que le bicascintae soit produit; c'est 

seulement ă partir de ce point quo le prâcipite 

deviendra permanent par VPaddition d'une not- 
velle goutte dacide. 

Les dissolutions .des cascinates - alcalins, ad- 

ditionnces d'un assez -grand volume d'aleool 

concentră, restent limpides ou louchissent ă 

peine, mais ne precipent point. Une tres petite 

uantit& d'acâtate de soude, sel:soluble dans 

Palcool, determine une precipitation immediate, 
on dirait une 'coagulation; mais le precipte 

recueilli est soluble dans leau en presence 
dune trace de sescuicarbonate d'ammoniaque. 

Les mâmes dissolutions ne coagulent pas par 
la chaleur, ce qui explique pourquoi le lait 

bouilli ne coagulo pas. Mais l'experience peut 

donner lillusion d'une coagulation; voici com- 

ment: | 
Les cascinates alcalins et alcalino-terveuz parais 

sent moins solulles ă chaud.— Lorsque Von chaulle 

les dissolutions de ces caseinates, elles louchissent 

ou se troublent aux environs de 1000. Les disso- 
lutions des casâinates de chaux ct de baryte se 

troublent, et precipitent mâme, si clles. sont 
sulfisamment concentrees, dans les mâmes cir- 
constances; mais par le refvoidissement, louche 

et trouble disparaissent, les precipites se redis- 

solvent ct'les liqucurs redeviennent limpirdes. 
"Ces faits qui rappellent ce qui se passe pour 
les dissolutions de sucrate' de cliaux ont pu 

faire illusion; co sont peut-ctre cux qui ont fait 

identifier les cascinates avec les albuminates. 

Voici un autre fait qui a pu faire croire & 
la coagulabilită de la cascine. 

Les castinates alcalins et celui de chaux sont pit- 

cipiles de leurs dissolutions par le sel marin.— 

Lorscuc, â une dissolution de ces cascinates, 

convenablement. concentree, on ajoute du chlo- 
rure de sodium ă saturation, celui-ci, en se dis- 

solvant, determine la production d'un precipite 

qui s'aggolomere en un eoagulum. Apres plu- 

sicurs heures de repos, pour permettre au liqui- 
de surnageant de s'âclaircir, on constate que 

celui-ci louchit ă peine par une addition mena: 
gde d'acide acâtique, ce qui prouve qu'il n'y 
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de caseinat; lucru care esto adevărat; de 6re-ce 

acest cascinat este în întregime în depositul for- 
mat, se deosibese însă două casuri: casul : ca- 

scinaţilor neutri şi casul bicascinaţilor. 

Depositul strîns pe un filtru este mai întâiii 
spălat cu apă pentru a-l curăța de sare, dar 

îndată după acesta constatăm că lichidul filtrat 
precipită cu abundență cu acidul: acetic şi că 

depositul. se micşorâză. 
În casul unui caseinat neutru, precipitatul se 

disolvă în întregime și licârea filtrată este noutră. 

Acidul acetie separă cascina n.alterată. 

"In 'casul bicaseinaţilor, a căror soluţiune în- 
roșesce hârtia de turnesol, precipitatul nu se 

disolvă în întregime, filtrul rămâne acoperit cu 

un strat de cascină umflată, și lichidul filtrat 

e neutru la turnesol. Lucrurile se petrec aici 
ca și cum am avea alace cu o disociațiune. * 

Caseinaţii sunt deci insolubili, ca săpunul, 

într'o soluțiune saturată de clorur de sodiii. 

Caseina are, prin urmare, o funcţiune acidă 

și caseinaţii pot să [ic diferenţiaţi de bicaseinați. 

Dar de ce funcţiune acidă se apropie « cascina ? 

Acidul curbonie nu deslocitesee caseina și nu ie 

calcea caseinatului de calce. — In adevăr, putem 
trece un curent de acid carbonic într'o soluţiune 

» de easeinat sati bicaseinat, fără ca să se precipito 
nici măcar urme de cascină şi, în casul casci:- 

natului neutru de calci, fără: ca să se formeze 

vre-o urmă de carbonat de calce. Cascina: ca 
acid, este mai puternică de cât acidul carbonic, 
cel puţin sub presiunea ordinară. 

Combinaţiunile caseinci cu acidii. — Am descris 

combinaţiunile pe cari le formeză cascina cu 

acidul acetic și cu acidul clorhidric, în memoriul 

asupra materiilor albuminoide (1). Voi reaminti 
aici numai că caseina pâte fixa până la 34%, 
acid acetic pentru a forma un produs solid prin 
uscare pe calce vie, la presiunea și temperatura 
ordinară. Cantitatea do acid acetic reţinută us- 
când'o în vid, pe calce vie, esto de 24,5%. Com- 
pusul care conţine atât acid acetic se pâte pul- 

  

(1) Recucil des savants ctrangers t. 28, no. 3, p. 119 
și 194, .   
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existe plus cue des traces de casâinato; ce qui 
est vrai; celui-ci ctant tout entier dans le dept, 

mais.il y.a deux .cas ă eonsiderer : celui 'des 
casâinates neutre et cclui des bicascinates. 

Le depât €tant recucilli. sur un filtre y est 
Mabord lave ă Veau :pour enlever le sel marin, 
mais bientât on constate que la liqueur filtree 

precipite. abondamment. par Pacide acetique ci 

que le dâpât diminue. 
Dans le cas d'un cascinate neutre, le prâcipit& 

se dissout tout entier et la liqucur filtrâc est 

neutre. I/acide acâtique en separe la castine 

inalterâe. : 
Dans le cas des picastinates , dont la solution 

rougissait le papier de tournesol, le prâeipite 

ne se dissout pas tout centier, le filtre reste 
„couvert d'une couche de casine gonflc, ct le 

liquide filtre est neutre au tournesol. Les choses 
“se passent lă comme sil y avait dissociation. 

“Les cascinates sont donc insolubles, comme 

le savon, dans une solution sature de chlorure 

de sodium. 

La casâine a done une fonction acide ct les 

„casâinatos peuvent ctre diflereneids des bica- 

s6inates.: 

Mais de quelle lonetion acido se rapproche 
la cas6inc ? 

acide carbonique ne diplace pas la cascine et 
menlere pas la 'chauz au castinate de chaur.—- En 

cflet, on peut iaire passer un courant «d'acide 
carbonique dans -l'une : quelconque des solu- 

tions de cascinates ou bicascinates sans qu'il 

se precipite une trace de : casâine ct, dans le 

cas du casâinate ncutre de chaux, sans qu'il 
se forme une trace de carbonate de chaux 
dabord.. La casine en fonction acide est done 

un acide plus puissant que le carbonique, du 
moins sous la pression ordinaire. 

Combinaisons de la castine avec les acides.— Jai 
deerit les combinaisons que forme la. casino 
avec Lacide acdtique et avec acide chlorhy- 
drique, dans le Memoire sur les matidres albu- 
minoides (1). Je rappellerai seulement ici que 
la casâine peut fixer jusqu'ă 34%, d'acide acâti- 
que pour former un produit solide par dessic- 
cation sur la chaux vive, ă la pression et tem- 
perature ordinaires. La quantit& acide accticue 
retenue en dessâchant dans le vide, sur la 

  

(1) Recueil des savants ctrangers, t. 28, n%3,p.119 et 124, 
,



verisa și nu mirâse a -acid acetic în momentul 
când este scos din vid. Acestă cantitate de acid 

acetic este încă de 15%, după uscare la 130%— 
1400... Aceste combinaţiuni- nu reamintesc întru 

nimic sărurile ordinare ale alcaloidilor,. când 

- constatăm că unul din acești compuși conţine 

ca acid acctie o treime din greutatea cascinei: 

Soluţiunile:acetice nu precipită cu alcoolul. 

Cascina se disolvă cu uşurinţă în acidul elor- 
hidric întins la 2/sc00, dar dacă adăogăm solu- 

țiunci acid elorhidrie concentrat, se produce un 

precipitat; acest precipitat este un clorhidrat 
care conţine de la 9 până la 12 %/, acid clox- 
hidric. 

"O soluţiune concentrată de cascină în acid 

clorhidric la 4 -sai 5/s00o, precipită. cu alcool 
de 95 9, şi încă mai complect prin adăogare 
de eter. Precipitatul. este un clorhidrat conți 
nând 13,9 %/, acid clorhidric. 

Acidul clorhidric fumans disolvă caseina, dar 

apa precipită - aceste disoluţiuni şi se înţelege 
ast-fel pentru ce caseina 'nu se disolvă în acid 
clorhidric de 3/9 : din causă că se produce un 

clorhidrat insolubil în avidul de acestă concen- 

traţiune. 
Am constatat că caseina sc6să din aceste di- 

soluţiuni clorhidrice nu este alterată. 

Prin urmare nu. se pâte dice că aciqii coagu- 
l6ză caseina. N 
„Dar ce trebue să credem de acţiunea cozi 

lantă a acidului: lactic, atât de general admisă ? 
lată r&spunsul: 
Acidul lactic precipită soluţiunile caseinaţilor 

întocmai ca acidul. acetic, şi un mic esces.de 

acid redisolvă precipitatul întocmai. ca şi acidul 
acetic. Acţiunea coagulantă a acidului lactic tre- 
bue prin urmare se6să din sciinţă. - 

Acidul sulfuric întins precipită de asemenca 
caseina caseinaţilor şi precipitatul este solubil 
într'un 'esces; dar dacă acidul sulfuric conţine 

o' urmă de acid azotic, precipitatul nu se di- 
solvă în întregime. 

Causa acestui fapt este că acidul nitric, con- 
„centrat sai fârte întins, care precipită caseina 
cascinaţilor, nu redisolvă precipitatul. Se for- 

m&ză 6re un nitrat sai un derivat nitric? 
Imi propusesem a demonstra asupra caseinci 
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chaux vive, est encore de 24,5%. Le compost 

avee cette tencur en acide acâtique âtait pulve- 

risable cet sans odeur acctique au sortir du 
vide. Et cette quantite est encore de 15%, .aprâs 

dessiecation ă 130—140%, Ces combinaisons no 

rappellent en rien les sels ordinaires d'alca- 

loides, lorsqu'on constate que lun de ces com 
pos6s contient en acide acâtique le - ticrs du 
poids de la cascine. 

Les solutions acâtiques ne  prâcipitent pas par 
Palcoul. 

La castine se dissout facilement dans acide 
chlorhydrique âtendu ă 2/.000; mais si l'on ajoute 
ă la solution de acide chlorhydrique concentrâ 

il se produit un prâcipite; ce precipite est. un 

chlorhydrate qui: contient de 9 â 1207, Wacide 

chlorhydrique. 
Une solution concentree de casine dans Vacide 

chlorhydrique ă 4 ou 5/.000. prâcipite par alcool 

ă 950 et encore plus completement par une 

addition d'âther. Le precipite est un chlorhydrate 
renfermant 13,9%/, d'acide chlorhydrique. 

L»acide chlorhydrique fumant dissout la ca- 
scine, mais leau precipite ces dissolutions et 

l'on camprend ainsi pourquoi la casâine ne se 

dissout pas dans Vacide chlorhydrique ă 3/00: 
c'est qu'il se produit un chlorhydrate insoluble 
dans Pacide de. cette. concentration. 

Et jai constate que la casâine rctirce de ces - 

dissolutions chlorhydricues n'est pas altâree. 

On ne peut donc pas dire que les acides 
coagulent la casâine. . 

“Mais que faut-il penser de action coagulante 

de acide lactique si generalement admise ? 
Voici la r&ponse: 

L'acide lacticue precipite. les solutions des ca- 

s€inates exactement -comme Lacide acâtiquc, ct 

un leger exces acide redissout le prâcipite 
comme le fait acide acctique. II faut done rayer 
laction coagulante de Vacide lactique de la 
science 

L'acide sulfurique âtendu prâcipite aussi la 
casâine des cascinates, ct le prâcipit6 est. so- 
luble dans un exces; mais si Pacide sulfurique 

contient une trace dacide nitrique, le precipite 
ne se dissout pas tout centier, 

C'est que lacide nitriquc, mâme tres âtendu 
ou concentre, qui prâcipite la cascine des. ca- 

scinates, ne redissout pas le precipite. Est-ce 

un .nitrate ou un deriv& nitre qui se forme? 

C'est sur la casâine ainsi dâfinie comme ces-



52 

ast-lel definită ca speţă chimică că nu este nici 
de cum fosforată, însă am ajuns la conclusia 

contrară, demonstrând în același timp că este 

şi sulfurată. 

Demonstrația că caseina este un principiă îme- 

diat fosfovat și sulfurat.— Pentru a incinera sai 

a arde cascina, am aplicat un procedeii de in- 

cineraţie deja vechiă, care a dat resultate bune 

aplicat fiind la dosarea elementelor minerale 

din drojdia de bere (1). 
Cea mai mare dificultate a incinerărei drojdiei 

de bere este fusibilitatea cenuşei care conține 

mult acid fosforic liber. Insă oxidul de bismut 

şi losfatul s&u sunt puţin fusibile; m'am gân- 

dit deci că acest agent ar înlocui cu folos tote 

mijlâcele propuse pentru înlăturarea inconve- 

nientului fusibilităţei productelor incinerațiunei 

De altmintrelea, bismutul, 'nu se întilnesce nici 

o dată în materiile organice naturale, mai mult 

încă el satisface cele două precepte ale analisci, 

adică de a nu introduce în operaţiune un corp 

care ar trebui să fie căutat și de a putea cli- 
mina: cu înlesnire corpul ce s'ar introduce. 

Intrebuinţarea oxidului de bismut în incine- 

rarea drojdiilor de bere mi-a permis a conlirma 

analisa cenușci de drojdii făcute de Mitschor- 

lich și de a descoperi acidul sulfuric care scă- 

pase ilustrului chimist, aplicând incinerarea di- 

reetă în oxigen. “Acest din urmă resultat mi-a 

inspirat încredere în noua metodă. 

Compusul bismutie ce am întrebuințat este 
azotatul cristalisat şi pur. 

Inainte de a întrebuința acestă sare o expe- 

rienţă de încercare [ă blanc), incinerând zahărul 

de trestie cu o parte din nitratul de bismut de 

care aveam să mă servesc, îmi dovedi că el nu 

conţinea nici acid fosforie nici aci sulluric. 

Acestea stabilite, iată experienţele: 

IL. Cascina întrebuințată lasă prin calcinare 
directă, un cărbune spongios grei de ars. Com- 
hustiunca terminată, 2 gr. din acestă cascină ati 
lăsat ca rest topit mai puţin de er ;003, adică 
0.132 o. 

  

(D) A. Bâchamp, Nouvelle methode d'incincration des 
iaticres vegetales et animales (Comwtes rendus, t. 75 
p. 337; 1871.)   

p&ce chimicue, ue je m'etais propose de de- 
montrer (u'elle n'âtait point phosphoree. Or, 

j'ai abouti ă la conclusion contraire en dâmon- 

trant du mome > coup qu elle est sullurâe. 

Demonstration que la castine est un principe 
îmmediat phosphore et sulfure. — Pour incinerer 

ou comburer la casâine, j'ai uppliqu6 un procede 

dincineration dejă ancien, qui avait fait ses 

preuves dans son application au dosage des 

clements mincraux de la levure de bicre (1). 
La plus grande difficult de Tincinration de 

la lovure de biere, c'est la fusibilit& de sos cen- 

dres, lesquelles contiennent beaucoup acide 
phosphorique libre. Or, loxyde de bismuth et 

'son phosphate sont peu fusibles ; j'ai done pensc 

que cet agent remplacerait avantaxeusement 

tous les moyens proposes pour pareră lincon- 

venient de la fusibilite des produits de Linci- 

neration. D'ailleurs, le bismuth ne se roncontre 

jamais dans les maticres organiques naturelles; 

de plus, il satisfait aux deux prâceptes de l'a- 

nalyse qui sont: de ne pas introduire dans Pop6- 

ration un corps qu'on pourrait avoir ă y recher- 

cher ct de pouvoir aisâment  6liminer celui que 
Von y introduit. 

L'emploi de Poxyde de bismuth dans Tinci- 
n6ration de la.levure m'a permis de confirmer 

Panalyse des cendres de levure faite par Mitscher- 

lich ct Wy decouvrir Tacide sullurique qui avait 
echappe ă Lillustre chimiste, en appliquant lin- 
cinâration directe dans l'oxyeâne. Ce dernicr 
râsultat m'a inspire confiance dans la nouvelle 
methode. 

Le compos6 hismuthique dont j'ai lait usage 
est le nitrate cristallise et pur. 

Avant d'employer ce sel, une expârienco â 
blanc, en incincrant du sucre de canne avce 
une partie de la provision qui devait servir, 
prouva qu'il necontenait ni acide phosphorique 
ni acide sullurique. Cela post, voici les expâ- 
riences. 

I. — La casâine employee laissa â Lincinâra- 
tion directe un charbon spongicux dilficile ă 
brâler. La combustion achevâc, 2 grammes de 

“cette casâine ont laisse moins de 0*,003 dun 

râsidu fondu, soit 0r,1320/o, 

(1) A. Bâchamp, Nouvelle melhode d'incincration des 
malicres vegclales ct animales (Comples rendus, ti 75, 
p. 337; 1871).
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Pentru experienţă am întrebuințat 68,572 

din acestă cascină uscată la 1400. După co am 
amestecato cu o cantitate mică de apă, dar su- 

licientă pentru a putea [i disolvată prin canti- 

tatea exact necesară de amoniac, am adăogat o 

soluțiune titrată de nitrat de bismut conţinând 
14sr.367 acid,. Prin acestă adăogare se formâză 

un precipitat voluminos 'T6tă masa a lost us-: 
cată la siceitate într'o capsulă de poreelan pe 

o baie mariană și în urmă la ctuvă la 110, 

înainte de a fi incinerată întrun cuptor cu gaz; 

la roșu închis arderea începe și se propagă trep- 

tat în masa întregă. Cenușa netopită nu aro cu- 

lârea oxidului de bismut, este destul de volu- 

minsă şi galbenă. 

Se scie că G. Chancel a observat că foslatul 

de bismut este insolubil în ecidul acetic diluat 

chiar la ierbere; dinsul a recomandat chiar acest 

mijloc ca procedei de dosagiii. Am reluat deci 
la o bae mariană, cenușea bismutică cu acid 

nitric întins. Avem ast-iel o parte de cenuşe 

puţin abundentă, care, nu se disolvă. 

Productul insolubil fiind strîns și amestecat 

cu apă a fost descompus prin hidrogenul sul- 

furat. Am lăsat să reacționeze 24 ore pentru a 

fi siwur că descompunerea este complectă, căci 

aici trebue să se găsescă acidul fosforic dacă 

cascina este foslorată; după filtrare și spălarea 

complectă a sulfurei de bismut, hidrogenul sul- 

furat fiind gonit printr'un curent de acid car- 

bonie s'a adăogat puţin nitrat de bariii pentru 
a climina şi căuta acidul sulfuric. Precipitatul 

de sullat de bariă, forte puţin, fiind strîns, am 
găsit că lichidul dădea un precipitat galben abun- 
dent prin reactivul lut Sonnenschein. 

Caseina este 6re fosforată? A trebuit deci să 

caut acidut fosforic în partea solubilă a cenușci. 
Soluţiunca nitrică este descompusă şi ca prin hi- 

drogenul sulfurat. După separarea și spălarea 

sulfurei de bismut, lichidul din care s'a gonit 

hidrogenul sullurat cu acid carbonic; a fost și 

cl tratat cu nitrat de bariii; după ce sulfatul 

do bariii ce sa depus a fost strins pe filtrul 

pe care sa strins şi primul, lichidele satu: 
rate cu amoniac at fost concentrate la baia 

mariană pentru a le reduce la un volum mai 
mic. Insă și aceste lichide precipită abundent   

Pour. lexpârience, j'ai employe 68sr,572 de 

cette cascine sâchâo .ă 1400. Apres les avoir de- 

layes dans unc petite quantite suffisante d'cau 

pour les dissoudre par la quantite exactement 

nâcessairo dV'ammoniaquc, j'ai ajout€ une solu- 

tion titree de nitrate de bismuth contenant 

145,367 d'oxide. Cette addition donne licu ă la 
formation d'un volumincux precipită. 'Toute la 

masse a ct6 ensuite &vaporee ă siccit& dans une 

capsule de porcelaine, au bain-maric cet acheve 

de dessâcher ă l'ctuve ă 110%, avant de procâ. 

der ă Lincinâration sur un fourneau ă gaz; au 

rouge sombre, la combustion commence ct se 

propage de proche dans toute la masse. Les 

cendres non fondues n'ont pas la couleur de lo- 
xide de bismuth, elles sont assez volumincuses 

ct jaunes. | 
On sait que G. Chancel a observe que le 

phosphate de bismuth est insoluble .dans Pacido 

nitriquo' €tendu, mâmo ă Pebullition; îl a mâme 
recommande ce moyen comme proecd6 de do- 

sago. Jai done repris les cendres bismuthiues 

par Yacide nitrique €tendu au bain-marie. Il y. 

cut une partie peu abondante des cendres qui 

relusa de se dissoudre. 
Le produit insoluble ctant recucilli, d6lay6 

dans eau, fut decompos6 par hydrogene sul- 

fure. Laiss6 ragir pendant vingt (uatre heures 

pour âtre certain d'une dâcomposition complete, 
car lă dovait se trouver Vacide phosphorique 

“si la cascine 6tait phosphorte; apres. filtration 

et lavage complet du sulfure de bismuth, !hy- 
drogene sulfur6 âtant expulse par un courant 

d'acide carbonique, ajoute un peu de nitrate de 

baryte pour €liminer et rechercher l'acide sul- 
furique. Le tres I6ger precipite. de sullate de 

baryte „6tant recueilli, il: se trouva que la li- 

qucur donna un prâcipit6 jaune abondant par 
lo râactif de Sonnenschein. 

La casâine serait-elle phorsphorâe? Il fallait 

done aussi rechercher Vacide phosphorique dans 
la partie soluble des cendres. La solution ni- 
trique est â son tour decomposâe par Phydro- 

gene sulfură. Apres la separation ct le lavage 
du sullure de bismuth, la ligucur dont I'hydro- 

gene sullure avait 6t6 expuls6 par Lacide car- 

bonicue a €t6 â son tour traitâe par le nitrate 

de baryte; le sultate ctant depos6 cet recucilli 

sur le mâme filtre que lo premier, les licucurs 

saturces ('ammoniacue ont €i6 concentrâes au 

bain-marie pour les râduire ă un moindre vo-



„în galben cu reactivul lui Sonnenschein. In de- 
“ finitiv am găsit că pentru a termina precipitarea 

a trebuit să întrebuinţez din acest reactiv un 
volum corespundător la aprâpe 31 grame de 

molibdat de amoniac. Tot precipitatul galben 

atât din partea insolubilă cât și din partea disol- 

vată a cenușei a fost strins pentru a mă asigură 

că întradevăr cra compus din fosfomolibdat de 
amoniac. 

Acest precipitat, de un galben frumos, după 
spălarea complectă, a lost tratat, conform pro- 

cedeului cunoscut, pentru a produce foslatul 

amoniaco-mangnosian. Acesta, cu totul cristalin, 

a lost strîns după timpul cerut și spălat cu 
amoniac întins, ast-fel ca să nu mai conţină 
nimic străin. Precipitatul considerat ca fosfat 

amoniaco-magnesian, uscat la temperatura or- 

dinară pe un filtru tarat, cântăresce 32,44. Cal- 

cinareă, pentru a-l transforma în pirofosfat, a 
degajat amoniac, şi greutatea pirofosfatului de 
magnesic era de 17.532; adaog că cra perfect 

de alb. Insă prin calcul se găsesce că cele 35.44 

de fosfat amoniaco-magnesian trebuiau să pro- 

ducă 1,588 pirofosfat ; -dilerența se explică prin 
uscarea necomplectă a fosfatului amoniaco-mag- 

nesian. Avem deci aci un mijloc de control pe 
care-l semnalez din causa importanţei subiec- 
tului. 

Am voit să mă asigur şi mai mult că întra- 
devăr aveam aface cu fosfat și cu pirofosfat. Pen- 

tru acâsta pirofosfatul a fost disolvat, la cald, 

în acid nitrie diluat ; disoluţiunea fiind tratată 
cu nitrat de argint și în urmă cu amoniac i6rte 

diluat, dă precipitatul alb de pirofosfat de argint. 

Restul lichidului nitric s'a încăldit până când a 
luat consistenţa siropului și a cristalisat; atunci 

tratându-l succesiv prin nitrat de argint și amo- 

niac, apare precipitatul galben de fosfat de ar- 
gint ordinar. 

Aceste experienţe erati destinate a-mi demon- 

stra că în precipitatul galben obţinut cu reac- 

tivul lui Sonnenschein, nu putea fi vorba nică 
de acidul arsenic, nici de acidul silicic, cară ax fi 

putut să ne înșele. Pe scurt, nici nu s'ar putea 

avea mal mare siguranță că acidul fosforic gă- 
sit prin reactivi provine din fostorul cascinci 
de cât isolând fostorul însuşi,     
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lume. Or, ces liqucurs, elles aussi prâcipitaient 
abondamment en jaune par le râactif de Son- 
nenschein. En somme, il se trouva que, pour 

achever la prâcipitation, îl avait fallu employer 
de ce râactif un volume correspondant ă pres 

de 31 grammes de molybdate d'ammoniaque. Tout 
le precipite jaune, tant de la partie insoluble 

que de la partie dissoute des cendres, a ctc 

reuni pour m'assurer que c'âtait bien du phos- 
phomolybdate d'ammoniaque. 

Ce precipite, qui tait d'un beau jaune, aprts 
lavage complet, a 6t6 trait, selon -le -procâde 
connu, pour produire le phosphate ammoniaco- 

magnesien. Celui-ci, devenu bien cristallin, a 

te recueilli apres le temps reglementaire ct 

lav6 â lammoniaque âtendue, de facon qu'il 
ne contint plus rien d'etranger. Le precipit6 

considere comme phosphate ammoniaco-mag- 

nâsien, seche ă la temperature ordinaire sur 

son filtre targ, pesait 3 gr,44.. La calcination, pour 
le convertir en pyrophosphate, en a degagă de. 

lammoniaque, et le poids du pyrophosphate, 
de magnâsie pesait 1 or,532; jajoute qu'il ctait 

parfaitement blanc. Or, par le calcul on trouve 
que les 3 gr,44 de phosphate ammoniaco-mag- 

nâsien devaient produire 1,558 de pyrophos- 

phate; la diffârence s'explique par incomplete 
dâssiceation du phosphate ammoniaco-magnâ- 

sien. Il y a donc lă un contrâle que je signale 

ă cause de l'importance du sujet. 
Mais j'ai voulu âtre plus certain encore qu'il 

S'agissait bien lă de phosphate-ct de pyrophos- 
phate. Pour cela, le pyrophosphate a âte dis- 

sous â ti&de dans Lacide nitrique âtendu; or, 
la dissolution, traite par le nitrate d'argent ct 

ensuite avec precaution par lammoniaque tres 

tendue, donne le precipite blanc de pyrophos- 
phate dargent. Lo reste de la liqueur nitricue 
a €t6 chaufl€ juscu'ă ce quw'elle devint sirupeuse 

ct cristallisât; alors,-en la traitant sucoessive- 

ment par le nitrate d'argent et par Vammonia- 

“que, apparut le prâcipite jaune du phosphate 
d'argent ordinaire. 

Ces experiences ctaient destinces ă me dâmon- 

trer que dans le prâcipite jaune par le râactif de 
Sonnenschein, il ne pouvait âtre question ni d'a- 

cide arsânique, ni Wacide silicique qui cussent pu 

laire illusion. Bref, A moins d'avoir isol€ le phos- 
phore lui-meme, on ne peut pas ctre plus certain 

du fait que Vacide phosphorique, signal€ par les 

rGacti[s, venait du phosphore de la castine.



De și acâstă experienţă nu are pentru mine 

de cât valorea unci analise calitative, și încor- 

când'o nici nu am uvut altă intenţie, am cal- 

culat cu tâte acestea cantitatea de acid fostoric 

şi de fosfor la %/, de caseină. 

Caseina întrebuințată. . . . 68,572 
Pirofosfat de magnesiă . . . 1,532 

Acid fosforic . , . . . . „ 0,980 

In sutimi: 

Acid fosforic. . e 1499 
Fosfor, . . . o... . e e + 0,624 

Insă greutatea cenușci topite lăsată de ca- 

scină, suposând că acestă cenușe ar conţine vre 

un fosfat, cea ce nu este așa, după cum vom 

vede, era cel mult 03,132 0, în vreme ce 

dosagiul dă aprâpe de dece ori mai mult acid 

fosforie şi de patru ori mai mult fosfor. Prin 

urmare, acidul fosforic găsit nu există în stare 

de foslat metalic în caseină, ci cascina conţine 

fosfor organic şi conţine jumătate mai mult de 

cât sulful găsit de Mulder. Insă, după cum vom 

demonstra, cascina este mai fostorată de cât atât. 

Inscriu aici numai pentru memorie cantitatea 

de sulfat de bariă obținut în experienţă; greu- 

tatea sa a fost 057.062. Voiii arăta că acest do- 

sagii a fost greșit, și causa pentru care a lost 

greşit. Am repetat deci experienţa, dar evitând 

întrebuințarea acidului nitric pentru disolvarea 

cenușci bismutice. In fino, pentru a judeca va- 

lorea metodei, am variat cantitatea caseinci de 

incinerat şi aceea a reactivului bismutic. 

IL. Cascina întrebuințată a fost atât de pură 

în cât un gram, uscat la 1406, și ars într'o cap- 

sulă de platină, după ce a produs un cărbune 

spongios greii de ars, nu a lăsat destul residiti 

pentru a fi apreciat la balanţă, și capsula a r& 

mas tot aşa de strălucitore ca înainte de a face 

experienţa. Dar pentru ce cărbunele - caseinei 

pure este aşa do greii de ars? Am credut că 

acesta provine din causa acidului foslorie pro- 

dus prin ardere : dar dacă ar fi așa acest căr- 

bune trebue să fie acid, fapt ce se pote con- 

stata uşor, lucrând cu două grame de cascină. 

Acidul metalosloric . produs prin ardere, învă- 

luesce prin urmare cărbunele de tâte părţile și   

Bien que cette experience nait ă mes yeux 

ue la valeur dune analyse qualitative cet que 

tello ait te mon intention en la tontant, jai 

n6anmoins calcule la quantit& d'acide phospho- 

rique et du phosphore en centismes dans la 

caseine. 

Casino employte . . . . . 68,572 
Pyrophosphate de magnâsic . 1,532 
Acide phosphorique ... . . 0,980 

En centiemes: 

_ Acide phosphorique . . . . 1,429 

Phosphore ... . . ... . 0,624 

Or, le poids des cendres fondues laissces par 
la castine, en supposant qu'elles “ contenaient 

(uelque phosphato, ce qui n'est pas, comme 

nous le verrons, âtait tout au plus de 05r-,132 9, 

tandis que le dosage donne pres de dix fois 

plus acide phosphoricque ct quatre fois plus 

de phosphore. Donc acide phosphoricue trouve 

p'existait pas ă V&tat de phosphate mstallique 

dans la casâine ; done celle-ci contient du phos- 

phore organiquc, et elle en contient une demi 

fois plus que Mulder y avait trouv6 de soufre. 

Mais, ainsi qu'il sera demontrs, elle est plus 

phosphoree que cela. | Da 
J'inscris ici sculement pour memoire la quan- 

tit6 de sulfate' de baryte obtenue dans loxpâ- 

rience ; son poids âtait de 02,062. Je ferai re: 

marquer quo ce dosage Gtait fautit et pourquoi il 

Pa ât6. Jai done râpâte Vexperienee, mais cn 

&vitant Pemploi de Pacide nitrique pour dissou- 

dre les cendres bismuthiques. Enfin, pour juger 

de la valeur de la mâthode, jai fait varicr la 

quantit& de casâine ă incinârer et celle du râ- 

aclif bismuthicue. | 

II —La cascine employee stait telloment pure 

quc 1 gramimo, scehe ă 1409, incincre dans une 

capsule de platine, apros avoir produite le char- 

bon spongicux dilficile ă briler, ne laissa pas 

assez do râsidu pour ctre apprâcis ă la balance, 

si bien que la capsule âtait restee aussi brillante 

quw'avant experience. Mais pourequoi lo charbon 

de la casâine pure estril dilficile ă brăler? Jai 

pens6 que cela tenait ă Vacide phosphorique pro- 

duit par la combustion; mais alors ce charbon 

doit âtre acide, ce que on peut aisement 

constater en opârant sur2 grammes de cascine. 

I/acide metaphosphorique produit de la com- 

bustion, enveloppe doncle charbon dans toules



  

a 
împedică arderea pentru că se volatiliseză cu 

erei. Din causa acâsta nu e bine să incincrăm 

cascina pură în capsule de platină, 

83sr. 558 din acâstă casicnă, uscată la 1400, 

sunt tratate ca la I. Cantitatea de oxid de Dis- 

mut în soluţiunca titrată întrebuințată cra de 

“145 367, aceiași ca pentru IÎ, de şi greutatea 

cescinci cra mai mare. Amestecul evaporat, us- 

cat la 1100, a fost incinerat în același mod în 

capsula tarată. 
Cenușa bismutică este ca şi la | netopită. Cap- 

sula și conţinutul stă fiind cântărite, cenușca 

este disolvată cu acid clorhidric diluat întrebu- 

inţat în cantitate strict necesară. Avem o mică 

cantitate de bismut redus; după spelare cu apă 

este oxidat cu acid nitric și după calcinarea ni- 

tratului produs, residiul acesta este reluat cu 

acid clorhidric. Soluţiunile clorhidrice și apele 

din spălături sunt reunite. Cunoscând greutatea 
cenuşci după oxidarea bismutului redus și cal- 

cinarea sa, precum și greutatea oxidului de bis- 

mut întrebuințat se pote afla crescerea produsă 
prin arderea cascinci; am găsit: 

gr. 

„ 16,100 
„14,367 
1,733 

Ast-lel pentru 83 gr. 558 cascină crescerea e 

„Ls 733. 
Bismutul fiind separat .cu hidrogen sullurat, 

sullura de bismut este perfect spălată cu apă 

curată; apele din spălături, saturate cu amoniac 

ati lost evaporate, iar hidrogenul sulfurat din 
soluţiunea clorhidrică a fost gonit printr'un cu- 

rent de acid carbonic. Licorile adăogate resi- 

diului evaporaţiunci apelor din spălături, m&- 

-surait cam 400 e.c.; ele au fost tratate cu clorurul 

de bariii pentru 'a dosa acidul sulluric iar sul- 

fatul de Darită nu a fost strins de cât după 24 ore. 

Cenuşe bismutică . 

Oxid de bismut . 

Crescere , . . . . . . . . 

După eliminarea excesului de barită prin acid 
sulfuric şi după saturarea cu amoniac, nouile 

lichide ati fost reduse la vre-o 80 c.c. prin cva- 

„porare pe o bae mariană. (după filtrare, pentru 
a elimina un nor de materii în suspensiune) 
şi tratat pentru foslatul amoniaco-magnesian.   

ses parties ct il empâche la combustion parce 

qu'il est difficile ă volatiliser. Et c'est ainsi qu'il 

est dangereux «incinerer la cascine pure dans 

les capsules de platine. 
83,558 de cette cascine, sche ă 1406, sont 

traites comme pour I. La quantite Voxyde de 

bismuth dans la solution titree employce ctait 

de 14,361, la meme que pour I, quoique le 

poids do la cascine făt plus grand. Le melange 

&vaporă, seche â 110%, a ct6 incincr6 de la 

mâme maniere en capsule tarcc. 

Les cendres bismuthiques sont comme pour 
], non fondues. La capsule ct son contenu ctant 

pes6s, les cendres sont dissoutes par Lacide 

chlorhydriquc âtendu employe en quantită stric- 
tement n6cessaire. Îl y a une petite quantite 

de hismuth reduit; apres avoir lav ă cau, on 

V'oxyde par acide nitrique ct, apr&s calcination 

du nitrate produit, le residu est aussi repris 

par Pacide chlorhydricue. Les solutions chlorhy- 
driques ct les caux de lavage sont râunies. Con- 

naissant le poids des cendres apres Poxydation 

du 'bismuth reduit ct sa calcination, ainsi que 
le poids de loxyde de bismuth employc on 
peut connaitre laugmentation  produite par la 

combustion de la casâine; trouvâ: 

Cendres bismuthiques . . . 16,100 

Oxyde de bismuth . . . ... 14,367 
Auomentation . . , . . , . 1,733 

Ainsi, pour 832.558 de cascine, auginenta- 

tion 12,733. 

Le bismuth 6tant enlev6 par Vhydrogene sul- 

fure, le sulfure de .bismuth est absolument lare 

â leau pure; les eaux du lavage,. necessaire- 

ment abondantes, saturâes dV'ammoniaquc, ont 

&t6 Gvaporâes pendant que Ihydrogene sullure 

âtait expuls6 par Pacide carbonique de la so- 

lution chlorhydrique. Les liqucurs,' r&unies au 
residu de Lvaporation des eaux de lavage, me- 

suraient environ 400 centimttres cubes; elles 
ont 6t6 traitees par le chlorure de baryum pour 
doser acide sulfurique, le sulfate de baryte 
n'ayant ct6 recueilli qwaprâs vingt-quatre heu- 
res lorsqu'il fut bien depose. 

Apres avoir enlev6 Taxcâs de baryte par la- 
cide sulfurique et apres saturation par Pammo- 
niaque, les nouvelles. liqucurs, &vaporâes au 
bain-marie, ont 6t6 râduites â environ 80 cen- 
timâtres cubes, apres filtration, pour enlevor un 
nuage de matitres. en suspension, et traitces
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Preripitatul, cu totul cristalin, cules după 24 
ore pe un filtru tarat, uscat la temperatura or- 

dinară, cântărea 4%-,8 representând 2:r-,185 pi- 
roloslat. După calcinare sa găsit 2,23. 

In definitiv, sa găsit pentru 83.558 caseină: 

Pirofoslat de magnesie. . . 993 

Acid fosforic PO, . . . . . 1,4964 

PO e ee... . n 14707 
PO eee e e 0,743 
Sulfat de barită . . . . . . 0,218 

SO ec... cc... . 0058 
See e e a 0,0884 
SO eee. 004 

Suma acidului fosforic și acidului sulluric: - 

PO e e ce ee ce ee 14264 
SO, e e ee 0,0881 

1,5098 

ceia ce «dă explicarea crescerci semnalate asupra 

greulăţei oxidului de bismut întrebuințat. Di- 

lcrenţa 1,733—1,5098=—0,2232, se explică sufi- 

cient prin erorile de cântărire posibile și prin 

mărimea cchivalentului bismutului. 

. . 

Obsereare. Am fost isbit de marea diferență 

ce există între greutatea sulfatului de barită din 

prima experiență și dintr'a doua: 0:7-,062 pentru 
683.572 de cascină şi 02,243 pentru 832,558. 

Causa este că precipitarea sulfatului de barită 
nu sc [ace bine în presenţa acidului nitric. și a 
acidului fosforic. In fine, cantitatea mai mare 

de acid fosforic din a doua experienţă probeză 

de asomenca că nu se pâte conta pe insolu- 

Dilitatea fosfatului de bismut în acidul nitric 
în condițiunile primei experienţe, acest fosfat 
părând că se disolvă în presenţa unui mare 

exces de nitrat de bismut, pe când în condiţi- 

unile experiențelor lui G. Chancel, acest fosfat 
cra în adevăr insolubil în acidul nitric. 

Trebue deci să renunțăm la întrebuinţarea 

acidului nitric în determinarea sulfului și fos- 
lorului în cenușa bismutică. 

Am controlat resultatul secundei experienţe 

“prin cele următâre, întrebuinţând greutăţi va- 

riate mai mici, de caseină - din diferite prepa- 

raţiuni şi cantităţi „variabile de bismut. Am stu-   

pour phosphate amnioniacomagnâsiân...Le 'pre-. -.. 

cipite, bien cristallin, recueilli apres vingt-quatro 

heures sur filtre tarâ, seche â la temperature 

ordinaire, pesait 4**,8, representant 25,185 de 

pyrophosphate. Apres calcination, trouv6 2,23. 

En somme, trouve pour 83%,553 de castine. / 

  

Pyrophosphate de magnâsie . 2.23 

Acide phosphorique PO, . . 1,4264 

  

PO fo eee ea e a 1,707 
Po eee e a 0,748 
Sulfate de baryte . . . . .0,243 
SO, ec... cc. e + 0,0831 
See eee e 0,0834 
So eee e e 0,04 

Somme de Pacide phosphorique ct de acide 
sulfurique: 

PO eee eee e e 14964 
SO... [. . . e e 0,0884 

. . 1,5098 

ce (ui donne lexplication de P'augmentation 

sionalâe sur le poids de Voxyde de bismuth 
ecmployâ. La difierence 1,733—1,5098=—0,2232, 

s'oxplique sulfisamment par les crreurs pos- 

sibles de peses et par la grandeur de Lequi- 
valent du bismuth. 

Remarque. — Jai. ct6 lrapp de la grande dil- 

ference qui existe entre lo poids du'sullate de 

baryte de la premicre experience ct de la sc- 
conde: 0*7-,062 pour 685,572 de castine cel 
0sr.,243 pour 835.558. Cela tient tout simple- 
ment ă co. que la prâcipitation du sulfate de 
baryte se fait mal en presence de lacide ni- 
triguce cet de Tacide phosphoriquc. . Enfin, la- 

bondance plus grande de lacide phosphoricque 
dans la seconde experience prouve aussi cu'on 

ne pcut pas compter surlinsolubilită du phos- 

phate de bismuth dans lacide nitriquce dans 
les conditions de la premicre experience, ce 

phosphate paraissant se dissoudre en presence 

d'un grand exces de nitrate de bismuth. Tandis 

que dans les conditions des experiences de G. 
Chance], ce phosphate âtait recllement insoluble 
dans Pacide nitrique. 

Il faut done renoncer ă l'emploi de Pacide 

nitriquc dans la determination du soufre ct du 
phosphore dans les 'cendres bismuthicques. 

„Pai control le resultat de Ia seconde expâ- 
rience par les suivantes, en employant des poids 
variâs moindres de cascine de dilierentes prâ- 

parations ct dos cuantitâs variables de bismuth,



diat de asemenea o modificare a operaţiunci 
care precedă incinerarea. 

III. — Caseina uscată la acer: 250; perdere 

la 1400: 2,095, soluţiune bismutică conţinend 

151773 oxid de bismut. Operația făcutiicapentru 

II. Găsil ca crescere: 

Cenuşe .bismutică.. . . 1,212 

Oxid de bismut . „+ 1,183 

Crescere . . i . . . . . „ 0,039 

A trebuit să se oxideze prin acid nitric pu- 

ținul bismut redus înainte de a cântări cenușa 

după o nout calcinare; cenușa a fost în între- 

gime solubilă în acid clorhidric. Pentru rest, 

întocmai ca pentru IL. Găsit: 

PO,2Mg0 „0,036 
PO. 0,0885 
PO 1146945. 
Pope. 047390 

"Să se observe crescerea de 0.039 a oxidu- 
lui de bismut și greutatea reală 02-,0355 a aci- 
dului fosforic. 

IV. — Caseina uscată la 1400: 292-103, solu- 

țiunc bismutică conţinând 1er-,463. Găsit: 

PO,2Mg0 . „0,0578 
PO, cc. . 0,03664 
PO e... „1742 
Po... „0,7606 

V. — Caseina din lapte de Chaumoncel, de 
la vaci supuse unui regim fosfotat, uscată la 
1400: 35,62. Procedeul a fost modificat cum 
urmâză: în loc de a disolva cascina prin amo- 
niac înainte de adăogarea nitratului de bismut, 
ca a lost tare oxidată cu acid nitric pur, pentru 
a o reduce într'o masă sirupsă galbenă, care 
nu precipită în momentul adaogărei nitratului 
care conţinea 1%,173 oxid de bismut, mai puţin 
de cât pentru' experiența III. cu mai multă ca- 
seină. Amestecul, evaporat și uscat ca de or- 
dinar a fost incinerat, ete. Găsit: 

PO2Ms0 . „0,0998 
PO, cc. „..0,06327 
PO, 9 . „1,748 
PO 0,7632 
SO, Ba0 . . „0,012 
SO, e 0,00412 
Se e 000164 
S%y.. „0,0155   
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Jai aussi Gtudi6 une modification du manucl 
operatoire qui prâcede Pincincration. | 

- III. — Cascine sâechee ă air 22550; perte â 
1400: 03405. Cascine ă 1400: 2,095; solution 

bismuthique contenant 15,173 d'oxyde de bis- 

muth. Opâration conduite comme pourll. Trouvs 
pour augmentation. 

Cendres bismuthiques . . . 1,212 
Oxyde de bismuth . . . . 1,173 
Auomentation . . . 0,039 

Il avait fallu oxyder par acide nitricue un peu 
de bismuth reduit avant de peser les cendres a- 

pr&s nouvelle calcination; les cendres se sont trou: 

vees enticrement solubles dans Pacide chlorhydri- 
ue. Pour le reste, tout comme pour II. 'Trouve: 

PO,2Mg0. . 6,036 
PO. ee e 0,0355 
PO ee aa o 10945 
Pop e. 20,1890 

Remarquer laugmentation 05,039 de 'oxyde 

de bismuth ot le poids rel 027,0355 de acide 
phosphorique. 

IV. — Cascine sechee ă 1400: 25.103; solution 

bismuthique contenant 12.463 d'oxy de. 'Trouve: 

PO;2Mg0.. .... 0,0578 . 
PO... 003664 
PO ee... 142 
Poe. e. e 0,7606 

V. — Casâine du lait de Chaumoncel, de va: 

ches soumises ă un regime phosphate, sechâe 
a 1400: 85,62. Le procedâ a €t6 modifi6 comme 

ceci: au licu de dissoudre la casâine par Pam- 
moniaque avant d'ajouter lo nitrate de bismuth, 
elle a Gt iortement oxydâe par Vacide nitrique 

pur, pour la reduire en une masse sirupeuse 

jaune, ne precipitant pas au moment de addition 

du nitrate, qui contenait 15,173 d'oxyde de bis- 
muth, moins due pour Pexpârience III, avec 
davantage de castine. le mâlange, evaporă ct 
dessceh& comme ă Vordanaire a ât6 incincre, 
cte. Trouvâ: 

PO,2Mg0 . „0,0998 
PO... „+ 0406327 
PO, a 1,7048 
Po a 0,7632 
SO,Ba0 „0,012 
s0, a 000412 
Se 000164 
SP „0,0455.
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VI.—Acâstă esperiență a lost făcută pentru a 
sci până la ce punct se putea micşora canti- 
tatea de nitrat de bismut. Cascina uscată la 
1400 : 35,592. Oxidată cu acid nitric ca pentru 
V. Soluţiune bismutică conţinând 0s-.483 oxid. 
Găsit : 

PO,2Mg0 . „0,0853 
PO, .. a. 0,05407 
PO, 9 a 1,5053 
Po „0,6572 

Cu t6tă oxidarea prin acid nitric, influența 

unci mai mică cantităţi de oxid de bismut pare 
doci că este defavorabilă. 

Prin urmare, mersul experienţei V, prin oxi- 

dare prealabilă cu acid nitric și întrebuinţarea 

unci cantități de nitrat de bismut care să con- 

țină ca oxid o treime din greutatea caseinei de 

incinerat, pare că este cel mai bun. 

Despre fosforul produsului insolubil obținut 

prin dedublarea caseinei la 1ș0%—15ş0. 

Ca control al determinărilor precedente, mi 

sa părut interesant a căuta fosforul în produ- 
sul insolubil al dedublărei caseinci prin căldură, 
produs ale cărui caractere sai dat mai sus. 
lată resultatele: 

I. Cascina deja pură, care a dat produsul in. 

solubil al dedublărei sale prin căldură, a fost 
supusă tratamentului indicat pentru purificarea 

sa, adică spălături prelungite cu apă, amoniac, 
acid acetic și iarăși apă; prin acesta aveam un 

escelent mijloc de a verifica faptul existenţei 
fosforului în cascină. 

Productul insolubil al dedublărei caseinci prin 
căldură, uscat la 1400: 9zr.56. A fost oxidat prin 
acid nitric, şi produsului sirupos al operaţiu- 
ncă i s'a adăogat disoluția bismutică conţinând 

25r.,0521 oxid de bismut. Găsit : 

Cenușe bismutică , „ 2,1526 

Oxid do bismut . „9,0594 

Creştere . „ + 0,1002 

PO,2M80 e. e e + 0,158 

PO,.. + 0,10016 

PP... . „ 0,0:13732 

Pop... „ 0,4574 

Acest resultaţ trebuia să fie confirmat pentru 

VL. — Cette expârience a €te faite pour savoir 

jusquwă quel point on pouvait diminuer la quan- 

tit6 de nitrate de bismuth. Casâine “sâechee â 

1400: 3*r,592. Oxyde par lacide nitrique comme 
pour V. Solution bismuthicuce contenant 01,483 
dWoxyde. Trouvg: 

PO;2Mg0. .. 0,0853 
PO... 0,0407 
PO... , 1,5053 
Po... , 0,6372 

Malgr6 loxydation par Vacide _nitriquc, Pin- 
fluence d'une moindre cuantit6 d'oxyde de bis- 
muth parait donc tre defavorable. 

C'est done la marche de lexperience V,âă 

loxydation prealable par Vacide nitrique ct l'em- 

ploi d'une quantită de nitrate de bismuth dont 

la teneur en oxyde soit environ le tiers de la 

casâine ă incinârer, (ui parait la meilleure. 

Sur le phosphore du produit insoluble du de- 

doublement de la cascine ă 1500%-:155%, 

Comme contrâle des determinations prâcâ- 
dentes, il m'a paru interessant de rechereher 

le phosphore dans le produit insoluble du de- 

doublement do la cascine par la chaleur, dont 

j'ai donne les caractâres plut haut. Voici les 

resultats: 

[. — De la castine dâjă pure, ayant fourni 
le produit insoluble de son dedoublement par 

la chaleur, avait: subi. le traitement indiquc 

pour sa: purification, c'est-ă-dire des lavages 

prolongâsă Peau, ă Pammoniaque, ă Pacide acâti- 
ue ct encore â leau, c'tait lă un excellent 

moyen de verilier le fait de Vexistence du phos- 
phore dans la cascine. | 

Produit insoluble du dedoublement de la 
cascine par la chalcur, sâche â 1400: 9sr.56. 

Il a 6t6 oxide par Lacide nitrique, et le produit 
sirupeux de Y'operation a âte additionne de dis- 

solution bismuthicue contenant 22r.,0524 d'oxyde 

de bimuth. Trouvs: 

Cendres bismuthiques . . 2,1526 
Oxyde de bismuth . „2,0524 
Auementation „ 0,1002 

PO,2Mg0 „0,158 
PO, . . . 0,10016 
PP... . 0,043732 
PO... a 0,4574   Ce râsultat moritait d'etre confirme pour Dicu



a stabili pe deplin că corpul insolubil este în t'a- 
devăir mal puţin lostorat. - 

II. Același produs insolubil dintr'o altă ope- 

rațiune, uscat la 1400: 65r-,969. Oxid de bis- 

mut în soluţiunea titrată a nitratului: 25r.,982. 

Operaţiunea a lost lăcută ca precedenta. Găsit: 

.-3,006 
„2,932 

. 0.074 

PO,2MgO. ec... 0,113 
POg a ee e e 0,07163 
Pe ea e 0,031275: 
Po a e e a ee a e 0,4409 

E sigur, prin urmare, că produsul insolubil 

al dedublărei cascinci prin. căldură este mai 

puţin ioslorat de cât caseina însăși, după cum 

este și mai puţin azotat. 

Insă, pentru că derivatul este losforat, casci- 

na înstși trebue să [ic. 

In privința acestui resultat vom insista maj 

departe asupra unci consecinţe cari se deduce 
în mod natural. 

Până atunci, faptul. existenței fostorului în 
productul alteraţiunei cascinci numai prin căl- 

dură, ridică ori-ce iel de îndoială relativ la na- 

tura organică a foslorului din cascină, și iată 
cum: 

Cenuşe hismutică. , . 

Oxid de bismut . ...... 

Croscere .. . . 1... 

S'ar put obiecta, în ceia ce privesce cascina, 

că fosforul găsit nu aparţine chiar molcculci 
sale, ci că acidul fosforie care a servit a-l cal- 

cula exista deja ca atare, resultând dintr'o com- 
binaţie de caseină şi de acid fosforic, care ar 

lua nascere în timpul extracţiunci și purificărei 

caseinci, acidul fosforic provenind din fosfaţii 
descompuși prin dublă afinitate de către acidul 

acetic în timpul precipitărei., Acest mod de a 

ved6 ar obţine cu atât mai ușor încrederea prin 

faptul că Berzelius admitea cu ușurință o com- 

binaţiune de acest fel chiar cu acidul acetic. 

Dar acest raţionament, cade în faţa ultimelor 

dou& resultate, pentru că în. acțiunea căldurei 
asupra cascinei se produc corpuri solubile pe 
cari apa, sescuicarbonatul de amoniac, amoni- 

acul le ica, în vreme ce corpul insolubil ul celor 
două analisc, găsit -foslorat, era insolubil în di- 
solvanţii alcalini întrebuințaţi în -preparaţia sa, 
precum şi în acidul acetio și apa ultimelor spă-   
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stablir que le corps insoluble est râelloment 
moins phosphoro. 

II.— Le m&me produit insoluble d'une autre 

operation, sech6 â 140%: 65,969. Oxyde de 

bismuth dans la solution titrâe du nitrate: 

2sr.932. Lropâration a ât6 conduite comme la 

precedente. 'Trouvc: 

Cendres bismuthiques , . . . 3,006 

Oxyde de hbismuth. . . . 2,932 
Augmentation ... . . .... 0074 

POZ2MRO . . . 0,113 
PO. cc... 0,07163 
Po... 0,031275 
Po. o. cf... ... 0,4109 

C'est done certainc, le produit insoluble du 
dâdoublement de la cascine par le chalcur est 

moins phosphor& que la castine elle mâme, 

comme il est moins azot. 

Or, puisque le deriv6 est phosphorâ, la ca- 

sâine lest nccessairement. 

Il y aura, au sujet de co râsultat, â insister 

plus loin sur une consequence qui s'en deduit 
naturellement. 

En attendant, le. fait de existence du phos- 
phore dans le produit de Taltâration de la ca- 
stine par la chaleur seule, enl&ve toute espece 

de doute relativement ă la nature organiquc du 
phosphore de la cascine, voici comment: 

On pourrait objecter, pour la cascine, quc le 

phosphore trouvâ n'appartient pas ă la molccule 

mâme, mais que Lacide phosphorique qui a serti 
ă le calculer y existait; dejă comme tel râsul- 
tant d'une combinaison de castine ct d'acide 
phosphorique qui se constituerait pendant son 

extraction et sa purification, Pacide phosphori- 
que provenant des phosphates dâcomposâs par 

double aflinit6 par Taide. acâtique pendant la 
prâcipitation. Et cette manitre de voir obtien- 
drait Vautant plus facilement credit que Borzâ- 
lius admettait .aisâment une combinaison de ce 

genre mâme avec acide acâtique. 
Mais ce raisonnement tombe devant les deux 

derniers râsultats, puisque dans Paction de la 
chalcur sur la casâine se produisent des corps 
solubles que l'eau, le sescuicarbonate Vammo- 

niaque, lammoniaque enlâvent, tandis que le 
corps insoluble des deux analyses, trouvâ phos- 

phor€ ctait insoluble dans les dissolvants al- 

calins employes dans sa preparation, de meme



lături, disolvanţi în “care “caseiila, presupusă los- 
lorică, se disolvă. 

Să conchidem dar că molceula caseinci este 

fostorată tot aşa cum este sullurată, azotată, cote. 

Şi pentru că corpul insolubil conţine mat pu- 

țin fosfor de cât caseina din care provine, tre- 

buc să conchidem că corpurile solubile cari se 

produc în același timp cu dinsul,.sunt mai fos- 
lorate: cca ce va fi cercetat. | 

Să reunim acum resultatele dosagiilor relative 
la cascină. Trebue mai întâiu să lăsăm la o 

parte dosagiile primei experienţe pe care o con- 

sider ca fiind calitativă ; trebue de asemenea să 

îndepărtăm pe acelea din a șâsea experienţă ca 
fiind făcută în vederea obţineroi unei desluşiri. 

Cele-l-alte patru, I6rte concordante, aii dat : 

ar. ŢII. Iv. v, ear, 

Poj, ... 0,743 0,7398 0,7606 0,7632 0,752 

S2/, . . 0,040 » » 0, 0155 0,043 

Experiențele, a căror resultate sunt exprimate 
aci, stabilesc întrun mod care de aci înainte 

nu mai pâte fi pus la îndoială că cascina este 

și suliurată și fosforată; si aici avem cel dintâiti 
exemplu de un principiti imediat natural cu 
șase elemente: 

CAII AzPS,0.- 
Se 'va observa. fără îndoială că cele două do- 

sagii ale 'sullului, destul de concordante, mai 

cu semă daca considerăm că' ai fost făcute cu 

cantități forte diferite de caseină, nu sunt în 

acord nici cu dosagiul lui Mulder, cure găsia 

0,4%, nici cu acelea ale altor savanţi cari ai 

gisit 0,9 și chiar 1%/,. Nu dai dosagiul de sulf 

făcut -de mine, ca definitiv, şi nică pe acel al 

fosforului ; dar pot asigura că dosagiile autorilor, 

în cca ce privesce sulful, nu sunt acceptabile 
pentru cascină pe care că nu ai analisat'o în stare 
de puritate, analisând drept cascină amestecuri 

cari nu conţinea nici chiar urme. Ca sprijin 

îmi este de ajuns să citez memoriul lui Dumas 
şi Cahours Asupra materiilor azotate neutre ale 
organisaţiunei (1): iluștrii autori preparaii  ca- 

scina din lapte de vacă, de capră, de die, de 

măgiriță, încăldind laptele Ia o temperatură a- 

  

(1) Annales de chim. ct de phys-, 3-0 seric, tom. 6, 

pag. 385. : 
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qu'il 6tait insoluble dans Pacide acctique ct dans 
Veau des dernicrs lavages, dissolvants dans 

lescpuels la casâine supposâe phosphorique se 
dissout. 

Coneluons done cuc la molâculo de la cascine 
est phosphorâe au mâme titre qu elle est sulfu- 
râc, azotec, ete. 

Et puisque.le corps insoluble contient moins 

de phosphore que la cascine dont il provient, 

il faut en conclure que les corps solubles qui 

se produisent en mâme temps quc lui, sont 
plus phosphores: ce pui sera recherche, 

Râunissons maintenant les râsultats des do- 
sages relati[s ă la caseinc. Il laut d'abord ecarter 

les dosages de la premitre expârience que jai 
considâree comme qualitativo; il faut aussi €. 

carter ceix de la:'sixicme comme ayant câte 

faite en vue dWun renseienement ă obtenir. Les 

quatre autros, tres concordants, ont fourni: 
i Moyenne 
vV. II. III. IV. en centitmes» 

Poj, ... 0,743.0,7398 0,7606 0,7632 0,752: 

Sofa > . 0,040 « «0,0455 0,043 

Les exp6riences, dont ces râsultats sont l'ex- 

pression, âtablissent done bune manitre desor- 

mais irrâcusable que la castine est ă la fois 

suliuree cet phosphoree; et on a lăle premier 

exemple dun principe immediat naturel ă six 
elements: 

C„H,AZ,P,S.O.. 

On remarqucra sans doute quo les deux do- 
sawes du soulre, assez concordants, surtout si 

Von considere qui'ils ont 6t€ faits sur des quan: 

tites iort difierentes de cascine, ne sont d'aecord 

ni avec le dosage de Mulder, qui en trouvait 
0,40%, ni avec ceux d'autres savants qui en ont 
trouve 0,9 et mâme 10/,. Je ne donne pas mon 
dosage pour definitif, ni celui du phosphore; mais 

je peux assurer que les dosages des auteurs 
quant au soulee, ne sont pas acceptables pour 
la cascine qu'ils n'ont pas analys6e â l'ctat de 

purete, analysant comme cascine des melanwes 

(ui n'en contenaient pas mâme une trace. A 
 VYappui, qu'il me suifise de citer le memoire de 
Dumas et Cahours. Su les. matieres azoties neu- 

tes de Vorganisation (1): les illustres auteurs prâ- 

paraient la casâine des laits de vache, de châvre, 
de brebis, d'ânessc cn chauffant le lait ă une 

  

(1) Annales de chim. et de phys., 8 seric, t. G, p. 895.



prâpe de fierbere, sait chiar la ferbere, înainte 

de a determina coagadlațiunea prin acid acetic; 

cât despre laptele de.femee, ci nu obţineaii coa- 

gulațiunea de cât adăogând un volum egal de 
alcool şi încăldind amestecul până la ferbere. 
Insă am demonstrat că laptele de măgăriţă şi 

cel de femee nu conţin de loc cascină. In cea 

ce privesee cascina de vacă, de capră și de 6ic, 

preparată la ferbere, ca conţinea necesarmente 

Jactalbumina și galactozimasa în adevăr coagu- 
late. Şi tâte acestea, analisate ca fiind caseină, 
dădeaii prin ardere de la 1 până la 5,46 o, ce- 
nușe. Şi fac acestă observare, aplicabilă anali- 

selor altor savanți, nu pentru a critica, pentru 

că ast-lel cra starea sciinței și din acâstă pri- 

cină am putut scrie lui Dumas însuși care a și 

publicat. (1) că până la lucrarea mea nu se ana- 

lisasc în adevăr de cât amestecuri. In fine, s'au 

analisat drept caseină corpuri cari nu crai decât 

vre-o albumină coagulată, de exemplu, cea ce 

Dumas a numit cascina sângelui, caseina făinei, 

amestecuri asupra cărora chiar Dumas se întreba 

dacă nu cum-va eraii corpi albuminoși afectând 

proprietăţile cascinei. 

-- Urmâză de aci că dacă este nepotrivire între 
dosagiul mei de sulf și acelea-ale lui Mulder 

şi alţi chimiști, causa este că nici unul dintre 

aceștia nu aii cunoscut caseina pură. 

Tin deci ca sigur, sub reserva că dosagiile 

trebuesc repetate și verificate, că sullul şi fos- 

forul sunt constituanți necesari ai caseinci. 

Acestă certitudine dobândită îmi pare posibil 

și folositor de a seste din demonstraţie o con- 

" clusie mai generală care, pote, nu va părea pre- 

matură, adică: că alburnina sângelui şi pâte și 

albuminele albuşului de oi conţin și 'dinsele 
sult și fosfor. Am arătat mai sus cum unul din 

produșii dedublărei cascinci este fosforat și am 

conchis că caseina trebue să fie şi dinsa și că 

foslorul există ca un element constituant ele- 

mentar. Deci dacă s'ar pute demonstra.că caseina 

are ca origină albumina sai mai bine albuminele 

sângelui, ar resulta că aceste albunime sait cel pu- 

ţin unu din ele este de asemenea fosforată. Insă, 

cascina ast-fel cum am definit'o nu există în sânge 

nici chiar în cel de vacă cu lapte; mai mult încă, 

(1) Comptes rendus, î. 177, p. 1525 (1873). 
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temperature voisine de l'ehullition: ou mâme â- 
ebullition avant de determiner 2 coagalation 

par Pacide acâtique; quant au lait de lemme 

ils n'en obtenaient la coagulation qu'en y ajou- 

tant son volume daleool ct en portant le mt- 

lange ă l'6bullition. Or, j'ai dâmontre que le lait 

dânosse etcelui de femme ne contiennent point 

de cascine. Quant â la castine de vache, «le 

chevre ct de brebis, preparte ă Pebullition, elle 
contenait n6cessairement la lactalbumine et la 

galactozymase vraiment coaguldes: Et tout cela, 

analys6 comme cascine, donnait ă lincinâration . 

depuis 1 jusqu'ă 5,46%, de cendres. Et en lais- 
ant cette. remarque, applicable aux analyscs 

daulres savants, ce n'est pas pour ceritiquer, 

puis(ue c'6tait W'âtat de la science et que. jai 

pu crire â M. Dumas - lui-mâme, qui l'a pu: 

Dli6. (1) que jusqu'ă mon travail on n'avait vrai- 

ment analyscţue des mâlanges. Enfin.on a analysc 

comme casâine des corps qui n'etaient que qucl- 

que albumine coagulse, par exemple, ce quo 

Dumas a appel6 castine du sang, castine de la 

furine, mâlanges au sujet descuels Dumas lui- 

mâme se (lemandait si ce n'Gtaient pas lă des 
corps albumineux aflectant les: propriâtes de la 

cascine. ” 
II suit de lă que, siil y a dâsaccord entre mon 

dosage du souhe et ceux de Mulder et des autres 

chimistes, cela tient ă ce que ni Lun niles au- 
tres n'ont connu la castine pure. 

Je tiens done pour certain, sous la reserve 

que les dosages doivent âtre râpâtâs et verifids, 

que le soufre et le phosphore sont des consti- 
tuants necessaires de la cascine. | , 

Cette certitude ctant acquise,.il me. parait 
possible et utile de la demonstration une con- 

€lusion plus generale, qui, peut-âtre, ne parailtra 
pas prematuree, savoir: que Valbumine du sang 

lost 6galement et peut-âtre aussi les albumines 
du blanc d'oeul. Jai montre plus haut comment 
un des produits.du dâdoublement de la casâine 

est phosphore et j'en ai conelu que la cascine 
devait letre necessairement et que le phosphore 
y existait comme €l&ment constituant 6l&men- 

taire. Donc, si Lon pouvait dâmontrer que la 
casâine a pour origine lalbumine ou plutât les 

albumines du sang, il en resulterait que ces alhu- 

mines ou au moins Pune d'elles est phosphorte 

elle aussi. Or, la casţine telle que je Vai dâfinie   
(1) Comptes rendus, t. 7, p. 1925 (1878),
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am demonstrat că. nici laptele de femee nică 

cel. de măgăriță nu atit -caseină: Glandula ma- 

mară a vacci, în timpul: în .care produce hu- 

morca numită lapte, posedă deci o funcţiune 
specială care consistă în a. transforma în lapte 
materiile sângelui adus. prin circulaţie; proba 

acestei transformări locale o. avem, căci după 

cum sângele de vacă cu lapte nu conţine de 

loc caseină, tot așa laptele nu conţine nici una 

din albuminele sângelui, este deci natural a con- 

sidera caseina, lactaalbumina și gulactozimasa 

ca. produșii de trasformare prin dedublare sait 

sinteză din albuminele sângelui, transformare 

sati sinteză ai cărei agenți sunt elementele a- 
natomice vii ale glandei. Acelaș raţionament se 

- aplică secreţiunci care produce albușul -de oii 

în oviduct, albușul de oii neconţinând nici dînsul 
albuminele sângelui. Scurt, dacă este ast-fel, 

prin. faptul că. cascina este lostorată, albumina 

este de asemenea. 

Ilipotesa că albumina sângelui este iosforată 

explică fapte rămase până acum fără esplicare 

plausibilă. 
Intro lucrara asupra orizinei ureci în orga- 

nismul animal, am demonstrat că acestă sub- 

stanţă derivă din albuminoide printr'o dedublare, 
resultat al unui fenomen de oxidaţie. In ace- 
iaşi lucrare după ce am demonstrat că mate- 
riile albuminoide sunt compuși amide și ami- 

daţi, am presupus că urea, alte base organice 

și compuşi azotaţi diverși lac parte din consti- 

tuția moleculelor acestor materii. Explicam ast- 

fel că albuminele sunt necesarmente sulfurate ca 
conţinând acid taurocholic, corp sulfurat al bilci 
care, prin dedublare, produce taurina. Li bine, 

presenţa fosforului în molecula albuminoidă ex- 
plică t6rte bine formațiunea lecitinelor printr'un 
fenomen de ordin fisiologic mai mult sai mai 
puţin- asemenea cu acela care produce acidii 

Dilcă în ficat, etc. 

Aceste sunt consecinţele depărtate ale des- 

coperirei fosforului în molecula cascinci. 

„In memoriul. asupra materiilor albuminoide, 

am anunțat că m& voi ocupa de analisa ele- 

mentari a diverselor şi numerâselor. specii de.   

mexiste pas dans le sang, mâme dans celui des 
vaches laiti&res; de plus jai demontr& que ni 
le lait de femme, nt: celui d'ânesse ne sont des 

laits ă casâine. La ulande mammaire de la vache, 

pendant la periode ou..elle produit Phumcur . 

appelee le lait, possede. done une fonetion spâ- 

ciale, 'laquelle consiste ă transtormer en lait 

les materiaux du sang quo: la circulation y 

apporte; lapreuve de cette transformation toute 

locale nous Vavons, car de mâme que le sang 

de la vache laiticre ne contient point de cascine, 

le lait ne contient aucune des albumines du sang; 
il est done naturel de considerer la cascinc, la 

lactalbumine et la galactozymase comme les 

produits de la translormation, par dedoublement 
ou par synthese des albuminoides du sang, trans- 
formation ou synthese dont les 6lements ana- 

tomicues vivants de la glande sont les agents. 

Le mâme raisonnement s'applicue ă la secrâtion 

(ui produit le blane d'ecuf dans l'oviducte, le 
blane d'ceut ne contenant pas non plus les albu- 

mines du sang. Brei, sil en est ainsi, de ce que 

la casâine est phosphoree, l'albumine Pest aussi. 

Lhypotese que Valbumine du sang est phos- 
phorce explique des faits rostes jusquvici sans 

explication plausible. 

Dans un travail sur Porgine de Turâe dans 
Vorganisme animal, j'ai demontre que cette sub- 

stance dârivait des albuminoides par un dâdou- 

blement, râsultat d'un phânomâne d'oxydation. 
Dans le mâme travail, apres. avoir dâmontre 

ue les maticres albuminoides sont des com- 
poses amides et amides, jai conu que lurec, 

Mautres hases organiques et composâs azotes 

divers, faisaient . partie de la . constitution des 

molâcules de ces maticres. J'expliquais. ainsi que 

les albuminoides sont nâcessairement . sulfures 

en tant que contenant lacide taurocholicue, 
corps: sulfur& de la bile. qui, par dedoublement, 

produit la taurine. Eh bien, la prâsence du 

phosphore dans la mol&cule; albuminoide ex- 
plique. tr&s bien la formation des I€cithines par 
un phenomene d'ordre physiologique plus ou 
moins semblable ă celui qui produit les acides 
de la bile dans le foie, etc. 

Telles. sont. les 'consequences €loignâes de la 

dâcouverte du phosphore dans la molecule do 

la casâine. 
Dans le meâmoire sur les maticres albumino- 

ides, j'ai annonce que je m'occuperais de Vana- 

lyse €l&mentaire des diverses et nombreuses



substanțe albuminoide ce am învăţat a isola și 

obţinute în sare de puritate ca şi caseina. Ne- 

cesitatea: acestor analise se impune cu atât mai 

mult cu cât de acum înainte nu se va mal 

put neglija fosforul. Acâstă lucrare deja în- 
cepută va fi continuată. | 

Ca cpilo» al acestei lucrări se cuvine pâte 
să explicăm cum fosfaţii sunt eliminaţi în pre.-. 

pararea și purificarea cascinei, ast-fel cum le-am 

expus mai sus. Voiii spune acestă în câte-va 

cuvinte. 

Când se precipită cascina din lapte prospăt, 

partea cea mai mică de fosfaţi se găsesce în pre- 
cipitat. cea mai mare parte rămâne în disolu- 
țiune în zer în care se află întrun fel de-com- 
binaţie organică cu lactalbumina, galactozimasa, 
zahărul de lapte, materiile extractive şi săru- 
rile solubile. 

Să considerăm mai întâiui zerul fârte bine 
filtrat; cl este slab acid la turnesol, tratat cu 
o, cantitate suficientă (2 până la 3 volume) de 
alcool la 910, lactalbumina, galactozimasa, sunt 
complect precipitate împreună cu combinaţia or- 
ganică a fosfaților, de care am vorbit mai sus. 
In acost precipitat se găsesce cea mai mare 
parte din foslaţii ce conţinea zerul. Precipitatul 
cules pe un filtru, spălat forte bine cu alcool 
mai slab, şi uscat la acer este reluat cu apă 
care disolvă galactozimasa și puţină lactalbumină, 
în urmă printr'o disoluţiune întinsă de sescui- 
carbonat de amoniac, care disolvă uprâpe tot 
restul lactalbuminei, și în fine printr'o disolu-: 
ţiune I6rte întinsă de potasă sai sodă caustică 
care ica restul lactalbuminei. Residiul insolubil 
rămas, relativ forte ubondent, fiind complect 
spălat cu apă este disolvat în acid elorhidrie 
întins și noua soluţiune reprecipitată prin amo- 
niac; acest din urmă precipitat, spălat f6rte bine 
cu apă, uscat la 1006, este combinaţia organică 
de loslaţi, de care am vorbit. In stare umedă, 
după precipitare din soluţiunea clorhidrică acest 
precipitat este o masă cu o aparenţă gelatinosă, 
întocmai ca silicea; după uscare la 1000 este 
un corp dur, greit de pulverisat și greă de in- 
cinerat. Prin incinerare corpul în chestiune a 
dat resultatul următor:   
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esptces de substances albuminoides que j'ai 
appris ă isoler cet obtenues ă l'6tat de purete, 

comme la. casâine. La nâcossite de ces analyses 
simpose d'autant plus que desormais on n'y 
pourra plus nâgliger le phosphore. Ce travail 
dejă commence sera continu, 
Comme cpilogue âă ce travail, il convient 

peut-âtre d'expliquer comment les phosphates 
sont Climin6s pendant la preparation et la puri- 

fication de la cascine telles que je les ai exposâs. 
Je vais done le-dire rapidement. 

Lorsqu'on prâcipite la cascine du lait frais, 

la moindre partie des phosphates se trouve dans 

le -prâcipite, la plus grande partie reste en 

dissolution dans les eaux-mtres de la . prâci 

pitation, ce qu'on. appelle petit-lait, et elle y 

existe en une sorte de.combinaison organiquc, 

avec la lactalbumine, la galactozymasc, le sucre 

de lait, les maticres extractives et.les sels solu- 
bles. 

Considerons d'abord le petit -lait exactement 
filtre; il est legcrement acide au tournesol; 

trait6 par autant Walcool â 910 qu'il en faut 2 â 

3 volumes), la lactalbumine et la gralactozymase 
sont completement prâcipitees avec la combi- 
naison organique des phosphates dont je parlais, 
C'est dans ce prâcipit6 quo se trouve la plus 

grande partie des phosphates que le petit-lait 
contenait. Le precipite recucilli sur un filtre, 

lav6 bien. completement ă alcool plus faible et 

essore, est repris par L'eau qui dissout la oalac- 

tozymase cet un peu de lactalbumine, ensuite 
par une dissolution âtenduc de sesquicarbonate 
Vammoniaque, ([ui dissout presque tout le reste 

de la lactalburmine ct, enfin, par une dissolution 

tres Gtendue de potasse ou de soude caustiquc, 
qui enleve le reste de lactalbumine Le râsidu 

insoluble de ces traitements, relativement tr&s 

abondant, €tant absolument lav6 â Leau, est 

dissous dans acide chlorhydricue ctendu ct, la 
nouvelle solution, reprâcipitee par Pamumonia- 
que; ce dernier precipit&, absolument lave î 

leau, s6eh6 â 1000, est la combinaison orga- 
niquc de phosphates dont je parlais. A '6tat 
humide, apres sa prâcipitation de sa solution 
chlorhydriquc, c'est une masse Vapparence gc- 

latincuse comme un precipite de silice; apres 

la dâssication â 1000, c'est un corps dur, dil- 

ficile î pulvâriser et dilficile ă incincrer. A Tin- 
cincration, le corps en question a donne le r6- 

„sultat suivant: 
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Materie fosfatată organică . . 1,805 
Materie minerală, fosfaţi . . . Lele 
Materie organică , . .-. E 0,295 

In sutimi acestă materie organică [osfatată 

este deci formată cum urmsză. 

Poslaţi insolubil . . . . . 83,66 
Substanţă organică . . . . .16,34 

100,00 

Voi publica mai târqiit analisa mai complectă 
a acestor fosfaţi şi acestei materii organice într'o 
lucrare asupra lăpturilor cu caseină şi firă case- 
ină. Se va observa numai resisistența acestei 
materii organice iosfatată, la acţiunea disolvan- 
ților alcalini și solubilitatea sa în acidul clor- 

hidric. Şi o repet, în acâstă combinaţie se gă. 

sesc cca mai mare parte din fosfaţii insolubili 

ai laptelui. Restul fosfaților se găsesce în lico- 

rile alcoolice împreună cu clorurele, pâte sullaţii 

și zaharul de lapte şi materiile extractive. 

Natural că există fosfaţi în apele-mame ale 
purificărci cascinci. Să:probăm că cu acești fos- 
faţii nu cste acid foslorie liber. Fie apele pro- 
venite din prima precipitare a caseinei obţinută 

din doui litri de apă, cam 75 de. grame. A- 

ceste ape evaporate lasă un residiii care conţine 

şi materie organică; prin ardere acest residiii 

lasă cenușă albă, puţin abondentă și netopită. 

Acestă cenușă luată cu apă nu se disolvă, apa 

separată prin filtre nu dă nimic cu reactivul 
lui Sonnenschein, nu există deci nici acid fos- 

foric nici fosfat. Partea nedisolvată este solu- 

bilă fără efervescenţă în acidul nitric întins și 
soluțiunea precipită în galben, fosfomolibdat, cu 

-reactivul lui Sonnensehcin. 

In redisolvările și reprecipitările succesive 
ale eascinci, restul evaporărei apelor-mume des- 

cresce din ce în co până când devine nul și 

ast-fel cascina este purificată de fosfaţi. 

(Lucrare făcută in laboratoriul d-lui Friedel.) 

(Bulletin de la Socicte chimique de Paris, 20 Februa- 
ric 1894.) Mill -._ 

  

  
  

“peu abondantes et non fondues. 

Mati&re phosphatâe organique. 1,805 
Maticre minârale, phosphates. 1,510 

Matiăre organiquc . , . . . "0295 

„En centiemes cette -matitre organique phos- 
phatâe est done forme comme suit: 

Phosphates insolubles . . . 83,66 

Substance organique . . . 16,34 

100,00 

Je publierai plus tard Vanalyse plus complete 
de ces phosphates ct de cette matitre organicuc, 

dans un travail WV'ensemble sur les laits ă cascine. 

On remarquera seulement la resistance de cette 
maticre organique phosphatâe â Vaction des 

disolvants alcalins et sa solubilit€ dans acide 

ehlorhydrique. Et, je le repăte, c'est dans cette 

sorte de combinaison que se trouve la majeure 
partie des phosphates insolubles du lait. Leo 
resto des phosphates se trouve dans les liqueurs 

alcooliques en mâme temps que les chlorures, 

peut-âtre des sulfates et le sucre de lait avec 
les maticres extractives. 

Naturellement îl existe des phosphates dans 
les caux-meres de la purification de la castine. 

Prouvons qu'avec ces phosphates il n'y a pas 
W'acide phosphorique libre. Soient les caux-măres 

de la premiere reprecipitation de la cascine 

provenant de deux litres de lait, environ 75 

grammos. Ces caux meres Gvaporâes laissent un 

residu qui contient encore de la maticre orga- 
nique; incincre, il laisse des cendres blanches, 

Ces cendres 

dlaycus dans V'eau ne se dissolvent pas, Peau 
que la filtration en sâpare ne donne rien par 

lo râactif de Sonnenschein: il n'y existe done 

ni acide phosphorique, ni phosphate. Quant â 

la partie non dissoute, elle est solubles sans 

effervescence dans Pacide nitriquc €tendu ct la 

solution prâcipit6 en jaune par le reactii de 

Sonnenschein du phosphomolybdate. 

Dans les redissolutions et reprecipitations suc- 

cessives de la casâine, le residu de l'Evapora- 

tion des eaux-meres diminue de plus cn plus 

jusqu'ă devenir nul ct c'est ainsi cuc la cascine 
se trouve, ă la fin, purifice des phosphatos. 

(Travail fait au laboratoire de M. Friedel.) 

(Bulictin de la Socicte chimique de Paris, 20 Fevricr! 
1894.)   


