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OMAGII vu. 

“MEMORIEI LUI DAVILA p 
= 

Domniilos, 
- , i % a 

Numit profesor de chimia medicală -la 
facultatea de -medicină, am ţinut, pentru - 

a inaugura, cursul neii, să consacru prima 

lecţiune . memoriei fostului titular, docto- 

„rului Davila. E 

Acest 'mod de-a uoceda faţă cu acei 

ce ai pus serviciele şi întrega, activitate 
"a, vieţeă lor pentru binele: unei scoli este 
un 'lucru stabilit în tâte țările culte, unde; . 

recunoscința și neitarea.:către cei morți 
întreţin ' sentimentele generoase. şi spiritul 
de “datorie. a: celor! ce'i: înlocuesc: și w-- 
mă, în: cariera, lor. Pentru mine, în spe-" 
„al, acest ! Duicru 6: cu! atât: mai. “plăcut, 

„_€) corespunde cu: atât mai mult cerinţelor, 
1) Conferinţă făcută la 11 “Noembre 1885...
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inimei mele față cu memoria lui Davila 
cu cât pe lângă! ceea ce "i datorese ca 
Român, acestui mare om de bine, refor- 
mator chiar în ţara noastră, se mai a- 

„daogă și tributul de recunoştinţă cu to- 
“tul personal ce păstrez memoriei acestui 
ilustru profesor în. mare parte - protec- 
tor chiar al meii. 

Pentru prima oară, de când avem fe- 
ricirea a poseda, această facultate de me-! 
dicină, ne întrunim în ast-fel de condi- 
țiune, căcă pentru prima 6ră “avem ne- 
fericirea a înlocui pe un profesor: . mort. 

în exerciţiul funcțiunei sale. 
Davila, este primul ce: în aceste con=— 

dițiuni ne a, părăsit dintre acei câ cu ab- 
negație în mare parte, cu. dorința de bine 
tot-d'auna, și: cu. del adesea oră, ai luptat 
până astă-di pentru existența, şi . binele 
acestei facultăţi, de când ai avut rara. 
onoare. şi fericire de .a'i pune piatra fun- 
damentală. prin. înființarea, scoalei de me- 
dicină în iubita noastră Românie ; şi, lu 
cru demn d'a, fi „semnalat, Davila carele . - 
primul între cei. d'întâi,. după : cum toți 
cunoaşteţi, a întrecut pe cei-lalţi în. această
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datorie înaltă, tot el eprimul, de și abia 

"ajuns la B3ani, sdrobit însă de muncă con- . 

tinuă după o viaţă cum nu se pâte mai activă 

şi plină de fapte. nemuritoare, a plecat 

dintre noi, lucrând însă până în ultimele 

momente, victima, datoriei de care era 

pătruns, victima - activității sale aproape 

necompazrabilă, | 

„Onoare lui! : 

Or-cine acum când el nu mai există 

Şi când oră-ce mică pasiune trebue să dis- 

pară, oră-cine dic, face bilanţul vieţei Și, fap- 

telor sale credeţi-mă -că nu ştie ce trebue 

a admira, mai mult: inițiativa şi. voinţa 

sa a face bine și deveni util în gradul 

„cel mai suprem iubitei sale Românii, ones- 
„> titatea şi imensa, sa, activitate ; sait să ad- 

mire, Qic, imensitatea, chiar a operilor sale. 

„Remânem uimiţi când analisăm şi ne 

dăm'seama, de nenumăratelă roade ce a pro- 

dus în atât variate . direcțiuni, de care 

cu același zel și iubire sa ocupat. RE 

mânem în admirație de ştiinţa, vastă şi 

- vaxiată, ce. poseda, și de tenacitatea, sa, de 

"necredut de mare dea produce: şi a căuta - 

„să triumfe şi de lipsurile ce găsea la fie-
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care moment. când a sosit în ţară și.de 
„imerţia proprie popoarelor ce încep ase 

| redeştepta, şi de r&ntatea sati nesciinţa 
celor ce adesea întâlnea în drumul săi. 

Din - fericire voința - și sciința sa ai 
fost, nişte arme cari Vai dus mai tot- 
dauna la succes. 'Trebue oare a mai adăoga, 

că aceste succese, avantagele ce câştiga, 
eraii numai pentru binele țărei sale adop- 
tive şi nici odată proprii . persoanei saii 
familiei sale ? EI a murit aproape sărman 
și sunt convins că ţara va ținea ca cea, 
mai mare onoare pentru ea de a reda, 

„deşi în neînsemnată, proporţie binele ce 
„-a făcut, luând sub î îngrijirea, sa, pe minorii 
„ui Davila, - e Sa 

„Ca om și cu deosebire ca Român sunt 
amărât în sufletul meit.că nu pot a vă 
presenta un: fapt îndeplinit în locul aces- 
tui.. desideraţ. . 

„Căci,. d-lor dacă, encielopediștii sunt, aşa, 
de rari astă-(i, Davila, mai sus de tâte a fost, . 
enciclopedistul binelui. EI: Pa făcut tot- 
deauna și pretutindeni. In ori-ce ramură, 

„A activităţei noastre născânde el a lăsat 
- urme neperitoare în acestă țară, Despre 

n
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ast-fel de inteligenţe - Vick WAzyr dicea: 
„IL est des .hommes dontesprit est si 

actif, le jugement. prompt et-le -gtnie 'si 

vaste, qu'il ne peuvent se concentrer en 

un seul point de Pâspace ou ils se meu- 

vent. Il. ne. sont 'pas plus - maîtres de 

sarreter” que - les .autres ne le sont de 

s'âlancer aussi loin qweux.“ 

Fecund în dorințe. bune şi 'generose, 

avut în fapte umanitare, sai mari prin 

locul ce ele ocupă, tot-dauna gata a fi 

în fruntea a, tot ce este noii, util și demn, 

iată d-lor, bilanţul moral, ştiinţific și na- 

țional al acestui:-ilustru cetăţean. 
Fie ca aspirațiunile sale, și erait 

multe și mari, să, fie seminţele din cari 

să iasă oamenii și faptele, aşa cum '-ail. 

dorit el. tot-dauna, şi cum a reușit el 

în. mare parte a le da naştere. 

“Fie ca această ţară să poată cât mai 

mult. avea servitoră de o valoare atât de 

superioară. 

Fie ca golul lăsat de Davila în curând 

să dispară; căci cu cât timpul trece de la 
„momentul plecărei sale dintre noi, cu atât 

mai mare se vede lipsa sa. !
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„Ce nenorocire însă, d-lor,. în viața so- 
„“cietăţilor” omenesciă de a fi orbite ȘI  ge- 
loase de oamenii mari ; ast-fel că adesea nu- 
mai după moarte ele să-i. aprecieze Ia justa, 
lor valoare; ele care nu pot de câta câş- 

„ tiga din presenţa, activitatea lor, din încu-. 
rajarea și respectul ce trebuește-.. să dea 
acestor luceferi și apostoli ai :omenirei. 
„Dar se vede. că în „imensa, majoritate 

-a :casurilor, soarele vecunoştinței nu poate 
răsări: de cât când:a apus soarele vieței. . 

  

“Pentru a examina, viaţa lui Davila, a- , 
tât de plină de fapte. :mani, trebue .a,..0. 
privi. în diferitele :ei 'epoce.. |. 

Prin faptul scurtului timp decare, dis- 
pun cu această . ocasie, voii căuta, deşi 
cu multă. părere -de r&i,--ca . în faţa. a- 
cestui mare monument de fapte,ce at trebui a 
vi; le expune, să, caut -a scurta multe 

„lucruri importante sai. să las la, o parte 
pe altele de o mare valoare. Ași - dori 
cel puţin să reușesc -.a,: vă. presenta: pe 
cele mai, principale, a; vă face să. preve- 
deți restul, cai-ast-fel. să: puteți - aprecia, 
imensa, -valoare .a, „totalului.
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Domnilor, voiii : trece curând „asupra 

primei părți a. vieţei luă. Davila., Causa 

e că sunt mai multe: versiuni, , din cari 

pici una nu a fost positiv: probată. Fa- 

milia sa de-va voi, un biograf mai depărtat 

ce nu va lipsi acestui om de bine, ve vor 

umple acest gol. | Da 

Un lucru numai e sigur, și acăsta, con- 

sistă, în faptul că Davila era. francez, 

“născut în Italia. Muma sa, gravidă fiind, 

plecă din acea țară, leagăn al ştiinţei -și 

sentimentelor mari și generoase, pentru a 

“petrece cât-va timp, şi unde Davila veni 

pe lume, în ţara: frumosului: și poesici, 

cuib al" tutulor -acelor. popoare în cari 

bat o inimă, prin care 'curge puternicul 

sânge al gintei latine. | E 

„ Această, sinteză, involuntară de: el însuși 

între două țări surori, ce "i ai servit: de 

leagăn copilăriei. sale, el.a continuat'o 

la vârsta sa ma, joră venind Ja, ; noĂ - pen- 
. ) 

tru binele României. -: - 

Cine știe dacă nu. în aceste influențe 

prime ale copilăriei sale, se. află secretul 

acelei. mari “iubiri a a, hui Davila pentru tot 

ce: este latin:
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“După o şedere de șase ani la Parma 
unde se născuse la 1928, el fu dus Ja 
Hamburg unde şedu până aproape la 10. 

ani, în care timp copilul învăță în mod 
perfect limba germană. Familia sal rea- .. 
duse în Francia unde făcu studiiele': sale 
în liceul de Ia, Limoges.. In urmă, trecu 
la Angers,. unde studiă „per rând farmacia, 
și. medicina. 
“La această școală el deveni mai întâi 

preparator de chimiă, Băiat: tânăr, în a-. 
cea. epotă a adolescenţei în care școala 
ne: toarnă: prin atâtea robinete toate va- 
rietățile cunoștințelor omeneşti, acea e- 
pocă ' când creerul nostru, . doritor ! de 
a cunoaște, esită în alegerea ce voeşte 
a face, căutând cu esațiu -. frumosul ŞI 
plăcutul,; adesea. şi utilul,- — şi ştim la, ce 
tortură, această, fasă a, vieţei ne supune, — 
Davila, de îndată. se decide pentru chimie, 
şciință pe: atuncă nouă încă, atât de utilă 
și fermecătoare. — Tmpresionabil -cun era 
el, cu dorințele vii, cu. inteligenţă - şi i-- 
 maginaţie mare și plin: de.voință, .v&d 
cu mintea mea pe acest. tânăr preparator 
de chimie experimentând, spărgând. apa-
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vatele, făcând graţie unei explosii .aeci- 

dentale, să sară coperișul de sticlă al 

laboratorului unde lucra, după: cum ne 

istorisca, adesea, ori aceste fapte în labo- 

ratoriii, cu cunoscuta sa, vervă. a 

Tată acum eu probabilitate causa prin- 

cipală, afară. de caracterul “voinţei sale, 

care 7] făcu:să se decidă pentru. chimie 

şi so iubească 'atât. Cine din noi nu scie 

câtă, înfinență are asupra pasiunei ce -se 

- masce în fie-care student de elită, pentru 

_0 specialitate, când cel ce o profesă Ja 

_'şeoală e un om cu totul 'superior, Ceva 

identic se petrecuse la Angers. | 

Acest oraş avusese” fericirea; să aibă 

„ca, "profesor pe marele: chimist frances 

Proust. Sa m pr 

„Cred necesar, find. că vorbesc despre 

specialitatea lui Davila, să, intru în un 

mic detalii. N 

“ Cu. toate -d-lor,. că: cel „mai -- mare 

din fondatorii - „chimiei moderne, Lavoisier 

admisese .şi enunciase în un mod. clar le- 

ea, fixităţei combinaţiunilor chimice; dar 

iată că la 1799, chiar unu din cei mai 

"distinși elevi ai să, ilustrul: Bertholet;
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citea dinaintea institutului Egyptian, ce'şi 
„avea, sediul. la Cairo, în urma cuceririlor 
lui Bonaparte, ce dusese cu. el o ade- 
vărată pleiadă din cei mai mari savanți, și 

"în această tesă, Berthollet susținea că nu 
este nimic fix şi absolut în combinaţiunile 
chimice, şi că totul depinde de influenţa, 
fortuită - a  vare-căror condițiuni physice 

“în casuri determinate, ast-fel că el 1e- 
usa, de a atribui acestor fapte, ce con- 
stituesc. prima scară a vastelor cunoscințe - 
ale chimiei, caracterul unei legi generale. 

Berthollet era un savant, avea încă | 
pentru el ca succesiune . admiraţia, înv&- 
țaţilor pentru: nemuritorul . Lavoisier. In 
ce: privesce chimia, el avea deci - Şi în 
sciință și în şcoală primul loc, Qei-ce cu- _ 
nosc greutatea ce întâmpină , debutantul 

"în şeiinţe, începând prin a contesta, sai 
combate lucrările și ideile unui ast-fel de 
om, vor..putea, să aprecieze mai bine me- 
ritul lui: Proust, „tenărul, chimist de. la 
Angers. |. , | 

Lupta, între el și Bar thollet î începu, de” | 
la. 1799 și dură până 1a, 1806. 

Proust inspirat. de ideile lui Lavoiser,
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intexpretând. cu justeță faptele ce observa, 

a combătut şi triumfat, în contra, ideilor” - 

lui Berthollet. „Et la. fixite. de compo- 

sitions —. dice “marele Wiirtz — appa- . 

vait ă Proust comme un attribut essentie] 

“des combinaisons, comme une “prande loie 

de la nature. C'est le pondus' naturae: 

que Stahl avait justement; reconnu. 

Ceea-ce face şi mai mare onoarea Tai 

Proust în acâstă discuţie, -a cărui. su- 

venir s'a, păstrat de: sciință, este, cu de- 

“ osebire din causă, dice Wiirtz, că: „et 

fut sontenue de part et d'autre avec une 

“puissance de raisonement,. un : sentiment 

de respect pour la verit6 et, pour les 

convenances qui n'ont „jamais: â€ 'sur- 

„passtes.“ zi 3 

Proust trimată, căci faptele ei erail pentru 

el, șișciu a, le observa şi interpreta just. 

Legea proporţiilor fixe, numită, legea lui 

Proust, e scrisă pentru tot-d'a, a-una, pe: - 

frontispiciul templului ce , păstre ează ă sciinţa, 

chimiei. 

Iată, : d-lor, ce se petrecus6 la Angers, 

nu mult “înainte '.ca: Davila ' să înceapă. 

„studiele sale; iată cum putem a ne.
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esplica pentru ce- el fa - captivat pentru . 
această sciință, pe care el '.0 iubea din 
toată inima. Cu 

Nu aveți de 'cât -a 5 reaminti flacăra 
„cu care, el ? ȘI făcea cursul săi şi confe- 

rințele publice, pentru a. „ne da seamă, 
întru cât, el: era pătruns de frumusețea și 
importanța âcestei ramuri. Sai 
"Totul depinde de .focul ce pune, de la 
aureola de care .s'a,. înconjurat profesorul, 
prin -modul de-a: expune, : saii prin -cer- 
cetările ce a făcut! . 

Cei. ce se plâng dar că auditor ul lor 
e. restrâns, că nu: se formeaqă. specialiști 
în cutare sâi' cutare direcție, să nu a- 
cuse .numai ; faptul - că - 'acele Specialități 
sunt saii nu posibile majteriajiceşte:- . 
„Când. văd că sunt savanţi ce deșteap- | 

tă pasiuni, între. tinerii lor. auditori pen- 
tru sanscrită. şi. chaldeană; cum :să mai 
esităm.. de a, admite ușurința cu care 
am :putea:, da, de la; catedră; impulsiunea 
către vastul și pururea înfloritul câmp al: - 
sciinţelor, de: observaţie şi experimentaţie. 
«-Ounoscinţele,. “convicţiunea; focul: şi ze- 

Iul ce va pune: profesorul va. fermeca și
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atrage tinerile generaţii, cu deosebire î în 

vamurile acelea ale cunoscinţelor omenesci 

“unde frumosul :şi - utilul merg împr eună ! 

: Las'1849 în timpul. cholerei ce se iviîn 

" Francia, el fu trimis în departamentul . 

"Maine-et-Loire, unde depuse “atât zel și 

activitate, în cât ca suvenir i se oferi de 

administraţia, locală. o frumoasă colecţiune 

de cărți medicale, ce am: avut -ocasiunea 

a vedea. în: biblioteca, :sa.—-: Cu 'acâstă 

ocasiune, el formulă, acele picături anti- 

“cholerice, în: cazi laudanum al i Sy-: 

denham ocupă locul principal. — Scim: că 

cu toate: recentele: încercări de -a institui 

un tratament raţional ce s'a făcut în. 

“Francia, tot! 'opiaceele: ai” încă, „ căutarea 

incipală. SR aa Ri 

„. Aceste - „picături ale luă Davila, “ cunos- 

cute: până: în cele: mai depărtate :comune 

DER 

“ale” ţărei, 'ail fost! de: un:mare ajutor” în 

epidemiile mai recente de choletă, Şi COn- 

'stituesc un' puternic: agent “terapeutic la 

moi, “unde: cholerinele ; vara,: și vătămă- 

tura. în toti timpul! anului ''bântue. popil- 

daţiele noastre ;rurale: cese supun! în: mod 
e î .. La 4 

oaia rr] iii rouă ds
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prea absolut esclusiv regimului vegetal, 
Și frugal.. -- 
„. Pe când. era, iinspeites al serviciului 
sanitar civil, răspândi alsturea - cu chi- 
nina: acest medicament cu profusie, po- 
pulațiunilor rurale „pe care le iubea, atât 
de mult... i | 
Cariera ;de student a lui Davila, 'se 

finesce, la, 1552, când trecu. doctoratul la 
facultatea de medicină din Paris. 

  

Ajungem acum, d-lor, la momentul. când 
Davila sosește“ 'în ţară. 

+ Se dice că principele Știrbei în. dorinţa. 

sa laudabilă de a crea și organisa servi- 
ciul.: sanitar-: militar și civil, a cerut gu- 
vernului frances a %, trimite o persoană. 
capabilă pentru aceasta. Se. dice de aseme- 

„nea, că, :consultată, fiind facultatea, de. me- 
dicină, a designat: pentru aceasta. pe d. 
dr... Davila. , pai ta 

Nici. odată, alegere. nu. a fost mai . fe-. 
ricită, căcă nică o dată un om nu. va: putea, 
să producă, mai. mult,: să iubească . mai 
adânc țara în. care. afost. trimis. ai 

La 13 Martie 1853 doctorul “Davila, 

- Sa
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'sosi cu. vaporul la Giurgiu: EL. sosi ipri- 
măvara în această “țară. doritoare” de: a 

înflori, şi el fa cel mai “abil şi devotat 
grădinar ce am avut; până acum: pe: 'te- 
renul instrucțiunei, respândirei - ştiinţelor 

şi pe frumoasa; cale a; filantropiei. | 

Să nu uităm în -ce condițiuni ne aflam 

în această, ţară, căci cu toate că-timpul. 
nu e depărtat de noi, dar în atâta; con- 

dițiunile sati schimbat, în cât puteni dice 
cu dreptate că epoca preistorică : pentru 
țara: noastră a încetat, de curând încă. ! 

In multe din: principalele orașe aveam 
de abia câte un medic. Am “putea dice 
ce medici!? Uncheșii și babele 'constituiati 
corpul medical curent, iar. cucoanele dof- 
tovroaice constituiaii corpul: suprem, un fel 
de Academie: de medicină. 'Trebue însă 
să recundștem că mai tot- Pauna, acestea, 
crai pline de devotament, Și că cu! oare 

„care rutină, transmiţendu-și secretul ali- . 
fiilor: și cunoașterea, precum şi dosa, 
multor “plante și drogue, deveniati de 
o adevărată utilitate, mai ales în: ca- 
Sile de chirurgie. Ar fi curios lucru a 

“se aduna o dată în o publicaţitne medicina 
o 
- 

n DIBLIOIEE
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„populară : Română.” Sunt convins că prin 
€ea,ca. și prin numele populare ale plan- 
“telor medicinale: de la noi, ce.. sunt cu 
„totul. latine, -se: va, videa încă și mai 
bine. origina: noastră, Contactul cu “Turcii 

însă a introdus multe. din. practicele - ve- 
“chici medicină : chirurgicale, arabe. | 
uu„Ast-fel între „altele vom găsi foarte 
răspândiţ, la: noi:.usul - de a deschide. co- 
Iecțiunile ; purulente "cu :un ac, andre, saii 
cuţit. înroșit.; Ce . facem acum cu Pacqăelin. 
Ce . condițiuni. mai bune, antiseptice și - 

antehemoragice,. | 
- Sunt + chiar; câte-va din aceste. * dofto- 

roaice. ce. lung timp ai pracţicat “în o- 
raşe “mari .alăturea - cu medicii distinși, 
care; le., respectaii, penitru.. trecutul. Şi 
chiar „prudiţiunea, lor. Unele, cu deosi- 

, Vire, în Moldova, aii lăsat o reputațiune 

Taudabilă, în urma, lor. | 

- Tajă. un, axgument. destul de, serios con- 
tra acelor. ce gândese, că femeia nu. face 

“bine în societatea modernă de a îmbrăcișa, 
medicina. | ” . 

Pe. atunci însă iedieii crai cam ca și 
babele fără titule,. „patroni, în „Chirurgie
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din Austria, ba chiar. simplii. felceră a- 

„colo, ce ajunsese la, noi în capul. buca-. 

telor. Mai adesea, eraii chirurgi din armata 

austriacă, ce rămăsese aică în,.urma,, di- 

feritelor ocupaţiuni. „Ceva mai mult, atât 
lipsa era, de-mare şi controlul: de mic, 

în cât un "veterinar din armata, austriacă 

ajunsese medie de. judeţ. at 

Ce diferenţă, când ne rapor tăm la, mij- 

loacele de cari. dispunem astă-qi, mijloace 

create în mare parte. prin înființarea, 

scoalei de: medicină, de. către Davila. : 

Acum. avem, un adevărat corp medical 

"xomân, inst uit, demn, înțelegendu-și. -TO- 
lul săi umanitar şi social. : 

Pe atunci medicii români erati: de tot 
puţini. Se credea că Românul e incapa- 

„bil de a, deveni. medic. Străinii ÎMpro- 
visați medică surideat cu dispreţ, când 
li se propunea, în consultaţie medicul: ro- 

mân, când din nenorocire se afla vre 

unul în localitate. 

Din - norocire însă, dacă: am avut. la 
început puţini medică români, dar fie-care 
din că oraii un trunchiii puternic, sub. a 
căror ramuri s'a . însuflețit și „desvoltat: -
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corpul medical român. Davila reuni pe 
mulţi, încuraja și ajuta pe toți pentru a 
ajunge la realisarea deplină a acestei 
idei. Printre medicii români să citez pe 
Ștefan Vasile Episcopescul, doctorul poliţiei 
Bucurescilor, carele încă de la 1837 ti- 
pări o importantă lucrare, despre „Apele 
metalice ale României-Mări,“ în care 
face cunoscute, clasifică și descrie multe 
din nenumăratele. isvoare minerale din 
Valachia. Ta. 1842 apăru, d-lor, primul 
tratat de anatomie făcut de d. N. Crețu- 
lescu, actualminte: “ministrul nostru la Pe- 
fersburg. 

-D-sa la 1842 înfiinţă şcoala ds fel. 
ceri, care-a durat 4 - ani -şila 'care “au 
luat parte d-nii d-ri Gussi și GQ. Poly su. 
Nu voiii uita,-“d-lor, pe cel :ce -a, Le- 

dactat prima farmacopeă română, care a 
fost profesor la vechiai. scoală de farma-: 
cie; pe d. K.K. Epitis de la Brăila. La 
1847, el publică „Insușirea, fisică a apei 
minerale numită Balta-Albă. «i: 

Voiă trece, d-lor, acum la d. dr. e. 
A. Polysu, care înainte de 1859 : a pu- 
Dlicat mai multe serieză. împortanite, între
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“cară „prescurtare de anatomie şi -fisio- 
logie“. şi "mica hirurgie. “ | 

La 1899 chiar, publică „cărticica alto- | 
ui 

Nu voii uita, d- lor, sciți "bine, pe d. 

„dr. N. Turnescu, care trimise Academiei 

de medicină, din Paris de mult încă, mai . 

multe observaţiuni importante și. care făcu 

„la noi injecțiuniă CU. 0 soluție - de: iod în: 

iodur de potasium -la hydrocephali de o 

„dată cu Blainville în America, - - TR: 

Nu pot, d-lor, a mă întinde mai mult; 

dar nu pot a uita, de a nu vorbi: acum 

„când vă reamintesc pe .cel ce a creat: 
„corpul medical. român, să nu citezii cel 
„puţin, pe unul ce a pus puternic umărul 
în partea de sus a ţărei, pe neobositul 

„şi modestul savant, d. dr. A. Fătu, mem- 
bru al: academiei Române, care la 1851 
publică „Descrierea și întrebuințarea.; apei i 
simple 'și a apelor minerale din Moldova 

reeditată acum câţi-va ani. ă 

De asemenea -'printre medicii de ori- - 
gină streină nu voii uita. pe: d-rul Cihac, - 
„carele cu d. dr. Fâtu. și cu Assaki făcură 
„Societatea, sciințelor naturali“. din Iaşi, 

i)
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cari puseră basă mustului de istoria natu- 

rală şi care scrise primul tratat de sci- 
„inţele naturale pe la anul 1S17. Voi 
termina pentru Moldova cu d. dr. A. 

Stcege, -care la 1854 publică studiul săi 
despre „âpele minerale de la Slănic. în 
Moldova. * 

Voiil. fini cu acosebitul profesor, cu au-: 
torul :„Minunelor naturei,“ acela ce cu: 

pasiune a lucrat pentru răspândirea sci- 

inţelor, de. r. Baxaș, El a redactat „sis scii 
Natura. “. 

“Curentul: către forarea; corpului me- : 

dical: era, dar vedeţi cât. era, de slab, ce. 
puţină - coesiune și cât de. mici vesurse | 
„Totul se schimbă, d-lor, :ca, prin far-. 
mec. sub impulsiunea ce dă Davila, îndată 

- după sosirea sa. e... 
"Din acest moment, cu adevărat rămâ- 

nem vimiţă, vădând : spiritul stii creator, 
ncobosita -sa. activitate, imensul număr. ral _ 

- creaţiunilor sale. - Pe a 

Nu. este an, nu este lună, mai aşi. pu- 
tea. dice, că lung timp nu a fost di, în. 
cae să .nu: producă ceva, să: nu. pue 
cu. tărie. mâna, la „oara redeștepiărei
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noastre culturale şi naționale.: Incepând: 

cu crearea scoalei de medicină - militară 

și civilă, trecând la organisarea spitalelor: : 

din : Bucureşcă, și ţară; organisând . servi- 
ciul medical militar şi civil, creând scoala, 

de farmacie şi veterinărie, creând dife- : 

vite societăţi științifice, grădina: botanică, 

museul de anatomie și anatomie. patho-: : 

logică şi în fine laboratorul de;: chimie 

care constitue: ai una, din cele.:mai fiu- i 
mose podoabe “u, facultăţei noastre... :::: 

Ceva mai. mult, el care” avea:atât:a,: 

face, dacă am. privi numai. organisareă, + 

îngrijire sanitare a; apărătorilor patrici; 

a acelor ce mai târdiă, tot 'sub asa în-: 

grijire, stvopind cu sângele lor: pământul 

Vurcică, ne-dedură. indep edenţa: 'şi re-.: 

deșteptârea, : conștiinței .: naționale, “tot a- 

cest- Davila, găsi. timpul necesar şi: fu: 

primul care prin.o operă 'cu totul mare, 
Și. filantropică, pe. „care: din . nenorocire - 

„mulți nu. Voiait'a o înțelege, reuni” copii 

„sermani şi: maă “ales orfani, ereă orfeliha-::. 

tul de băeţi de la Pantelimon 'cu'6 școală 
de: meserii, și 'acea: școală pentru orfani, -. - 

„Pe care fără sfială am putea-o numi prima:
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în țara noastră, de care inima mea de român 
se bucură și e mândră: „Asilul Elena 
Doamna,“ : | 

D. I. 'Asboth, consiliar la ministerul 
din Viena,. visitând între altele și această 
instituţie, scrise în registrul special: „Cum 
merge de' repede civilisațiunea în Româ- 
nia, am văqut aici (Asilul Elena, Doamna.) « 

:B natural, d-lor, să ne întrebăm cum 
le-aii făcut el toate aceste? Și mai ales 
când știm câtă greutate, câte obstacole 
a avut a înfrânge; și mai ales'când știm 
că a avut a lupta cu cel mai mare inimic . 
al. societăţilor. și naţiunilor chiar: indife. . 
rentismul public! i 

Lesne vom înţelege plinul săil succes, 
în voința sa; de fer, în: nedescuraja.rea 
sa. L'am vădut adesea atunci când era, în 
apogeul săii, când. deja piedestalul “făcut 
din drepturile. sale la, binele "public: era, : 
colosal în: această țară, pe acest om de 
fer, cu ochii plini de lacrămi, plătind ast..." 
fel în .un' moment :de descurajare tributul - 

„săi de lacrămi Slăbiciunei. noastre morale - 
şi fisice, tribut mai bine. dis “ miseriilor. g-' 
menești și: sociale ce pătrund: cu deose- .
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bire inimele nobile! — Dar: imediat, ca, 
un mare general ce știa că în mare parte 
victoria nu „depinde de cât de . iscusința | 
și voința sa, cu mai multă putere reîn- 
cepea lucrarea: ce dorea a -realisă! i | 

Afară de marii factori ce găsim: în per-.. 
soana lui Davila, mai era încă un puter- 
nic-agent adesea încă nedefinit, - mai tot-: 
dauna plecând de jos, slab încă: dar 'si-! 
gur, doritor și bine-voitor, dar fără pre- 

tențiă, şi inspirat. numai de binele patriei, . 

ce-şi căpătase însufleţirea - de la .acei ne- * 

muritori dascăli, - buni, : devotaţi,: oameni - 

“înstruiţă şi mai pre sus de: toate buni Ro-: 
mâni, cari preparaseră o clasă puternică, 
dar încă. fără cohesiune, clasa; Românilor 
de bine. i 
„Aceştia ai muncit, cu greutate dar fănă 
odihnă, ei ati dat instituţiunile de: cară. | 

suntem mândri, libertăţile de cari nu ne 

mai putem trece, : .. i at 

“Aceştia: d-lor,. ai: vădut de îndată. în 

Davila :pe omul mai pe sus de. toate in- 

personal și devotat binelui public, -cum se: 
găseaii. și se 'găsesc'puţini. «+ -. --- 
„Iată, secretul imensei popularităță: şi. a 

.
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marei -simpatii ce Davila avea în țară. 

“Această figură nobilă, -onestă, inteli- 

gentă- și. activă, găsise ecoii unde poate 

să:producă; o: vibrație aceste calităţi, în i- 
nimile și în: cugetul oamenilor . de bine 

din această . țară. î.: 

> Opinia: publică: . adevărată, “sinceră . și 

desinteresată, aceea .pe care ași dori-o 

tot-Vauna, să o vedem : în “toate, a: fost 

pentru: e]. Ea. “i: constitui o aureolă. me- 

ritată ea îi servea adesea de călăusă, ȘI 

în- ea: găsea el tot-d'auna.0 forță. Adăo- 
gați: acum, :d-lor, la" acești factori, voința, . 

fără” margini a lui: Vodă Ştirbei de: a, re-" 

organisa':și “îndrepta : starea, în care se - 

afla ţara, Și care pare că în definitiv nu. 

a voit de câta se face interpretul ten-: 
- dințelor. pe: cari.le-. pusese înainte - eve- 
nimentele de la, 1848. | 
“Adăogaţi. protecţia, ce s'a, 'acordat fără 

limită operilor lui Davila, de. nemuritorul . 

Cuza-Vodă fericitul: ce. a. săvârşit, actul - 
dorit *de: Stea și Mihai, de. Moldova, şi a 

Valachia.. : ii Sa a 

Mai ddtogaţă, justa apreciere pe care.- 
Davila, . inimă, nobilă, militar zelos, 'şi cu
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ce cu. capul și braţul stii a „condus ': 

A ducțiuni a lui Davila, îi ii 

„Dar dacă aceste forțe puternice al ser- 

torul orfanilor. .. ... -ii:: 

mare ca, și la a, propriei sale: fiice,:: pe 

: „m mod atât de distins Românii „la: inde-, 

L pendințţă pe câmpul, de onoare, și veţi a-: 

FA vea secretul primei, vărți a 'colosaleă- pIo- Ş 

i 

(d i vit creaţiunilor Iuă: Davila, să nu uităm 
) 

1 

„un trecut ilustru, -a găsit în persoana . 

bravuluă căpitan, M.. $.: Regele Carol ÎL , 

: partea, a doua a activităţei ; sale, - să: nu: 

DER uităm pe Davila, protectorul şi bime-făcu-, 

| Nu mai uit cu ce convineție.. Davila, 

„steein de noi, „sosit la-1858,:icea, ade- 
sea, ori la, cununiele elevelor: sale de:la: 
Asil, când: veselia. sa, 'era, tot ::atât:-.de: 

i care le-ai crescut în mare - parte alătu-:. 

vea cu orfanele, dicând :. „Ei -sunt, ese- 
l cutorul testamentului nemuritozului - -Mi- 

tropolituli Filaret, « 

d | Mitropolitul Filaret muri la 1792. 1 Prin. 
| | testamentul săii lăsă darui: pentru. copiii 

găsiți, moșii, „locari virane, și mai::multe 
hanuri în. Bucurescă. Intre altele 'era, 10-: 

IE



“ "80 

Davila ilustrei sale soții, muma orfane- 
lor!; Ea - doarme, d'împreună cu Davila, 
alături cu copilele pe cară le-ati iubit, în- 
gropaţi.. în grădina asilului, acolo unde . 
Tudor Vladimirescu pusese tunurile sale . 

„de cireș: legate. cu fer, care primele ai 
vorbit lumei de drepturile noastre isto- 
rice.|:. 

"Panurile de oţel aii vorbit în urmă la 
“Plevna, din, ele s'aii topit coroana Rega- 
lităţei și. independenţei noastre. 
„Iată. dar, d-lor, cine a fost omul. Iată 
în esență ceeace el a făcut! Iată -ma- 
rele tribut de :recunoscință ce 'datorim a- 

"“cestul om,: și acelei ţări generoase, Fran- 
ci, ce-ni. l-a trimis. Ioa 

| „. Permiteţi'mă o mică-digresiune.: | 
: Când văd tratatele. încheiate, dilniesle 

făţărnicii între popoare, :ce "Şi -. strâng 
mâna cu căldură,-pe când. inimile lor r&- 
mân reci, m'am întrebat adesea, - care ar. 
putea fi. causa, unei. legături sincere între 
două țără.:'Care e în fine causa, şi de..ce 
să nu. o-spun-cu francheţă, unde stă se- 
cretul farmecului ce F'rancia are asupra 

pn
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noastră, îubivea a mai. tot, Românul . pen- 

tu ea?! i 
Această iubire, nu -e > Grbă din. „partea ăi 

noastră, nu suntem fascinaţi întrun :moid. 

nesocotit! [a are o causă sfântă. Să nu 

uităm că sciința, multă, puţină ce avem, 
că libertăţile şi ideile. mari și generoase, 
le am adus de acolo. i -. ii, ui 
“Toți acolo nu aii fost consideraţi ca, străini 

toți am. fost iubiţi, încurajați şi ajutaţi î în.a 

beneficia, în. mod. larg .de -cultura: lor. 
„Mai mult de cât atât. Oamenii; ce ne 

aj trimes sait care ne aii sosit de acolo 
fie ca, instructori în „nenumăratele; ;pensi- 
oane franceze ce am avut şi avem încă 
în țară;:cei aduși pentru: a organisa ad- - 
ministraţia, vămile,- “poştile saii telegrafile; 
medicii, inginerii, etc. etc., toți ai pus 
inimă în ceia, ce aii făcut, toți s'aii achi- 
tat ast=fel.. de .: însărcinările + lor, în cât 
totalul acestor tributuri de. recunoșcință, 
personale, ce . datorim . fie- căruia, : din: că 
reunite la -un loc, „constituesc;: veriga Du 

„termică ce leagă în o simpatie: statornică, î- 
nima şi cugetul poporului: Român. „către 

pia
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"-Oră cine din popoare  doresce. iubirea 
nostră fără margini, să lucreze sincer și 
desinteresat, către noi; .resultatul va fi 
același ca şi pentru Francia. 
„Să v& pun în vedere acum câte-va 

fapte cn datele lor. 
"A doua, (i-chiar după sosirea sa, nu- 

mit medic șef al . armatei, luă imediat 
- sub : conducerea - sa spitalul militar: 'din 
Mihaiii-Vodă, în. care se afla 300 bol- 
nâvi, în' mare parte atinși: de typhus.: 

Typhusul, : d-lor, era endemic în casar- 
mele și aresturile noastre. E ceva spăi- 
mântător a vedea statisticele epocei. Davila 
puse tot delul:::săii în a ameliora condi- 
țiunile: hygienice.: Mai mult ca: atât, ela 
plătit cu. însuși persoana: sa în..mai. multe 
renduri.  Ast-fel la 1864 o opidemie. pu- 
ternică ivindu-se la - Telega,: penitenciar 
pentru condamnaţi la, muncă silnică, datori 
a: lucra: în mina de sare, Davila, merge 
imediat la. faţa locului, de unde. medicul, 
un străin fără cuget, fugise. Pe opopu- 
laţie de 300 'deţinuţi cad 40 în prima; să&p- 
tămână. Davila. i .găsesce zâcână'- în ca- 
merile comune. Imediat. el“ 'improvisă ! în
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casele particulare rechisiționate disper- 

siunea și buna, lor îngrijire. A treia parte. 

din deținuți cădură bolnavi, doui medici | 

militană și un farmacist, un număr mare 
de soldați. ai garnisânei plătiră iarăși cu 

persoana, lor. 

Davila munceşce şi nu părăsesce locul 

de 'cât atins și el de această teribilă e- 
pidemie, de unde fu dus spre căutare la 

Golesei. E E 
D. dr. N. Andritiano, scrise despre 

această epidemie în tesa sa inaugurală, 

din 1868 la Facultatea de Medicină din 
Paris. - 

Abia convaleseent, și imediat, plecă la 
Brăila unde se ivise o epidemie de cho- 
leră. Este şi de aci adus în Bucuresci 
în starea de algiditate. Tot ast-fel la 1870 
fiind în Francia, căpătă pe câmpul de 

“luptă disentheria epidemică. La 1978 la fi- 
nitul campaniei noastre, căpătă un an- 

trax din cele mai serioase la partea, dor- 

sală, a, gâtului. O largă incisiune în cruce 

cu perdere de substanţă , se. face de d. 
dr. Russu. 

„Marea, cicatrice cotă r&mase spunea el 
| 3 

!
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că e semnul ezucei roșie Ja care aparţine. 

Pretutindeni deci cel mai mare devota- 

tament și abnegaţie. 

După câte-va săptămâni de la sosirea” 

sa în țară el presintă domnitorului Ștyr- 

bei un proiect pentru organisarea unei“ 

şcolă de medicină, după modelul școalelor 

secundare din Francia. La 4 -Decembre 

1854, el deschise această scoală întru- 

nind 60 “elevi, adunaţi din toată ţara, 

şi dotă această şcoală la început cu ma- 

terialul necesar din propriele sale mij- 

loace. : 

La 6 Martie 1856, „Noi Babu Di: 
mitrie Ștyrbei stăpânitor al. țârei  româ- 

mesci, către sfatul administrativ extra- 

ordinar“ decretează înființarea scoalei de 
medicină, ” 

„Pentru întâia ajutorinţă a acestei 

şcoli, — dicea, el—noi o" înzestrăm cu 

un, capital de 240 mii de lei din suma, 

| de lei 256,123 par. 96, agonisită, din 

dobândile Sumelor ce alcătuese casa be- 

neficiului vecrnţilor, ete. | 

In acest ofis, găsim : „Director al a- 

cestei 'scolă numim pe Ober-Stab doctorul 
Î
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Davila, care va fi și membru al comite- - 

tului de inspecție împreună cu protome- - 

dicul Gusi și sub preşedinţia d-lui Năstu- 
xel Herăscu, mădularul Eforiei - spita- 

“lelor. & | 
Tot: atunci presintă proiectul Şi reu- 

seşte a „pune .. basele grădinei botanice 

de la. Cotroceni." ” 
Acest'raport proiect. s'a publicat de 

“d. dr. Grecescu în 1870 în: Catalogul 

plantelor” cultivate în grădina botanică: 

din Bucuresci în cursul anilor de la 

1871—75. | 

La 19560 înființează scoala de  far- 
-macie. 

La 1851 pune vasele scoalei veteri- 
* nare. 

Tot în 1857 pune pasele „Societiţei ME- 
dicale sciinţifice din Bucurescă“. a | 
“La 18 Decembre, 1857, „Noi prinţu 
Alexandru Dimitrie Ghica caimacanul ţă- | 

„rii româneşti“ către departamentul cre-- 

dinței „arată că d. agent și consul ge- 
neral al Franciei, tace cunoscutii „că, 
scoala de medicină şi: chirurgie din Bu- 
“curești este asemuită scoalelor . pregă-
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titâe de medicină şi farmacie din imperii. * 
EI dice între altele : „Nor suntem feri- 

ciți a împărtăși departamentului Justiției, 
textul acelei disposiţii, prin care împără- 
tescul guvern al Franciei, deschidând o 
cale de! prosperitate scoalei. române de 
medicină şi - chirurgie, ne dă astă-qi o 
nouă probă de înalta bună-voință pentru 

- desvoltarea şi „Yepedea, propăşire a sciin- 
țelor în România, * Aa 

La 1860, înființeaqă în serviciele spi- 
talelor civile, locurile de . externi și in- 
terni în virtutea unui concurs, Spitalul - 
Colțea deveni un spital de clinică. 

La 21 August 1862, sub impulsia, sa. - 
se publică sub iscălitura lui Alexandru 
Ioan Iun noii regulament în raport cu 
progresele făcute de scoală, în care se Și 
prevăd condiţiunile după care urmează a, 
se duce elevii în străinătate. pentru a'şi 
lua doctoratul. - aa i 

„* Pe câţi nu W-a ajutat din propria, “sa, 
pungă de la început şi până când a mu 
rit. Mulţi plecând lăsau familiele lor chiax 
sub protecțiunea, tot-deauna bine-voitoare 
a lui Davila, e N 

a
a
 

a
a
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Davila încă de la 1860, când organisă 
ambulanțele armatei române unite pentru 

prima, dată în lagărul de la Floreşti, fu 

numit general.” 

Tot în: scoală de la Minaiti-'Vodă, ela 

început museul de anatomie cu propriele 

"sale spese. Acest museii s'a mărit cu 
piese lucrate de €levi sub direcţiunea u- 

nui distins prosector, dr. Libiez, medic 

frances adus de Davila. Acest muzeii în. 

1860 a fost transportat la, spitalul mili- . 
tar, ce din nenorocire a ars anul acesta, 
și în care se instalase și școala de medicină. 

Tm urmă “sa adus laColţea, unde sub 

direcţiunea a, doni distinși medici, d-nii. 

“d-ă Kopernisky și Scheiber, pe care Da- 

vila “i însărcinase cu direcţiunea, deveni 

una din podoabele facultăței noastre. In 
„el se'află câte-va piese de o .adevărată - 

valoare. 

La 1864, Davila, iniință Taboratorul 
de chimie de laspitalul militar, şi aduse 

pentru al dirige, și a fi însărcinat cu 

Imcrările medico-legale, „pe unul din. cei ă 

mai, distinși: oameni ce aveim în țară, pe 

d. dr. Bernath-Lendway. Acest laborator



38 

  

transportat la, Colțea, ştiţi cu toţii pe ce 
„ scară largă. e instalat, și câte lucrări de 
„cea mai înaltă utilitate s'a făcut în el, 

„Apele minerale, mai în întregul “lor, 
„a fost studiate; gisementele de lignite aă 
fost comparate după puterea, lor calori- 
fică ; toate lucrările medico-legale și de 
poliție sanitară se fac. dilnic în el. 

Nu pot și cu regret, să insist mai 
mult căci ne aflăm în “amfiteatrul acestui 
laborator chiar. - 

Voiii arsta îndată rolul ce acest labo- 
vator a avut în învățământul public. 
„Pentru aceasta voiă reproduce numai 

câte-va fiase scrise de însuși Davila,” u- 
nui coleg al săi deputat în Cameră, cu 
„ocasiunea unei propuneri laudabile făcută 
de generalul Lecca la 22 Martie 1882, 
pentru a i se da o recompensă națională : 

„Laboratoriul sta, întreținut cu chel- 
tuiala, Eforiei Spitalelor, însă perfecțiunea, 
de : organisaţiune, numeroasele lucrări 
științifice, . cară ati: figurat, deja la expo- 
sițiunea, universală de la Viena sunt 0- 
pere. personale ale acestui emineni: "Chi=. 
mist,. dir cotor al laboratorului dr.. Bernath. 

c
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„Prin - concursul d-sale s'a înființat la- 

boratorul de chimie al școalei . de agri- 

cultură, laboratorul de chimie al Mone- | 

tăriei Statului, laboratorul de chimie al | 

şeoalei de mine ; iar de altă parte, - fără 

să apăsăm asupra, laboratoarelor de. chi- 

mie al facultăţilor de științe din Bucu- 

rești și Iași, care "Și aii organisaţiunea | 

lor specială, „mai există încă chiar în : Bu- 

_cureștă un laborator de chimie Ia şcoala, 

comercială înființat de d. director Ște- 

fânescu şi altul la Matei Basara), în- . 

„ființat de d. dr. Sergiu... 

„Toate aceste laboratoare pot să fie 

considerate ca isvorite din laboratorul de 

chimie de la, Colțea de supt. direețisea, 

d-lui dr.. Bernath. . Mi 

„Acestui eminent bărbat, i se cuvine 

dar pentru. perfecta, organisaţiune. a labo- - 

ratoarelor de chimie o recompensă naţio- 

„_nală, căci e] și-a sacrificat toată viaţa, 

la. studii. chimice folositoare ţărei, și el 

care pe fie-care di petrece lucrând 12 şi 

14 ore în laborator, este mult mai puţin 

răsplătit de cât directorii muzeelor de a- 

natomie descriptivă şi patologică, |
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„VE rog dar să bine-voiţi a face o 
propunere în favoarea d-lui ar, Bernath 
căcă nu mă îndoese că toți colegii d-v6- 
stră din Adunare vor fi fericiți să dea 
O Tecompesă bine meritată acestuy băr- bat atât de modest cât şi de eminent. 

» Primiţă, etc. 
Să continuăm. | 

"Fiind director general al serviciului 
sanitar civil, în 1863 el fundează mai 
multe! spitale, cu deosibire în Moldova. 

„__ Basarabia ce -ni se retrocedase graţie 
Franciei fa obiectul atențiunei sale spe- 
ciale. EI creă spitale la Reni, Chilia, 
Ismail și Bolgrad. 
„"Trebue însă să mărturisesc că atunci 

în 1963, Davila avea, ca ajutor pe acel 
medic. care, deși de origină streină, după Davila, a făcut mai mulţ bine țărei noa- 

„stre, d. dr. |. Felix, ilustrul nostru pro- „fesor şi decan al facultăţei de medicină. Cu câtă durere de inimă 'a vădut.. Davila, comițându-se acel act de spolia- ţiune ordinară, prin care aliata, și obli- 
Sata noastră, chiar, ne reluă după resbelul din 77—78 această românească, Provincie. ..
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La 1965, Octombre: în 31, fundează” 
„dimpreună cu d. de. Esarcu, neobositul 

- divector al Atheneului român, - „Societa- 

„tea, științelor naturale.“ In fine, d-lor, 

la 1866 Camera și Senatul prin iniţia- . 

_tiva a 50 - membri. deteră generalului 

Davila, în unanimitate, ca recompensă 

națională pentru eminentele sei-viciă aduse 

fârei,“ maturalisarea cea mare. . 

In anul următor, el findă societatea 

"medico-chirurgicală din Bucurescă. 

La 1868, în luna Maiii fundă de ase- 

menea „societatea științelor . fisico-natu- 

"vală“ şi în anul următor „societatea . de 

Hydrologie. “ | a] 
_Sosi resbelul de la 1870. Ne aducem 

cu toţii aminte de doliul ce era în i- 
mima noastră: Vedeam oamenii plângând 

pe ulițe, citind telegmiamele desastrelor la 

“care dusese imperiul pe iubita noastră 

soră. In Camerile ţărei chiar, s'aii făcut 

demonstraţiuni simpatice, 

Davila propuse să 'se organiseze două 

ambulanţe române, una pentru Francia - 

și una' pentru Germania. Ne obţinend 

însă autorisaţiunea + -ministerială, plecă ca
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voluntar şi se înrolă în serviciul Crucei - 

TOŞIĂ. | | 

EI deja în vârstă, viscă, “total, părăsi 

iubita sa familie. pentru a pune servi- 

ciele sale la... picioarele sângerânde ale 

patriei sale natale.„,Onoare lui. 

„ Asistă Ja bătăliele de la Saint-Privat. 
Arestat ca „suspect și dus la cartierul 

general al principelui Frederic Carl, la. 

Domcourt, refusă să rămână prisonieli pe: 

cuvânt şi fugi noaptea, la Etain, intrând. - 

în liniile francese prin Verdun, şi asistă 

la cele mai multe lupte. 
După patru luni de. devotament ȘI 0s- 

teneală cade bolnav de disenterie epide- 

mică, şi rămâne 12 dile în pat întrun 
han de la Neunkirchen. . Da | 

Trecând prin Paris, „reuși să desco-. 
| pere la-un anticar un portret:al marelui 
Lavoisier. Imediat făcu să fie litografiat, 

aduse un. număr mare în ţară, alăturea." 
cu câte-va, 0buse prusiene, și oferi unul 

societăţei de chimie din Paris, care se 

poate vedea în sala, - şedinţelor cu de- 
dicația sa. . :
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. Rămâne acum d-lor,-a vă vorbi des-- 

pre Davila ca profesor. 

Când în anul 1969—1870 am asistat, 

pentru prima, dată la cursul : d-lui Da- 

vila, credeţi-mă, aşteptarea mea „a fost. 

cu mult întrecută. | 

Nu voiii lovi nică în un sentiment, găsind 

de a mea, datorie a vă spune, că.la în-: 

ceputul creărei facultăţei noastre, cursul 

de chimie făcut. de d. Davila nu "şi .a-: 

vea un vival, de cât în clinica medi--, 

cală a d-lui profesor Marcovică. 

Ştiinţa, claritatea şi modul atrăgător 

cu care-el îşi făcea cursul, pentru : care: 

“punea 0. adevărată pasiune,  eraii remar- 

cabile. Adăogaţi că pentru ori-ce detalii şi 

cu deosibire pentru partea experimentală. 

eră ajutat şi secondat. de d. dr. Bernath. 

Ast-fel că pentru perioada de la, 1868—-- 

1876, acest curs putea cu succes. fi com- 

parat la multe -alte cursuri ce am auqit: | 

“în străinătate. - 

Davila avea o elotință mare, vocea. 

simpatică. și clară, frasele alese şi captiva.. 

atenţiunea . auditorului, prin forma plă- 

oută, facilă,: ce: da expumerilor sale, pe: 

+
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“cazi le țesea, cu: anecdote şeiinţifice  is- 
“torice, cară facilitaii reținerea, faptelor 
și datelor. | | 

Avem în laboratorii, grație d-lui dr. 
Bernath, această, fiumoasă colecțiune a 
manuscriselor sale, în care se poate ve- 
«dea câtă măestrie punea el în a face şi 
mai plăcută frumoasa ramură a chimiei. 
„Când am avut fericirea, ca elevii al lui 

“Wiirtz, să audiez pe acest ales maestru: 
“credeți. -mă că am remas uimit de asemă- 
narea, de focul, convicţia şi modul de a 
captiva, ce erai comune ambelor per- 
soane. Mulţi, și tocmai din acei ce nu 
aii dreptul din nici un punct de vedere 
a face aceasta, reproșaii vorbind de Da- 
vila, că nu lucrează î în laborator, că nu. 
a făcut cercetări, și nu a dat nascere 
nici unei lucrări noui. | | 

Voiait a face din el, 'nu un chimist, 
dar un amator..-Convin. Dar oare în o e 
pocă, unde nu aveam nică un laborator, 
și mai în urmă, când sciam cu toțiă că 
«cu toate! că in timp de două-deci şi cincă o 
de ani, acest om s'a sculat la patru ore pen- 
tr ua se culca, la, dece sait mai târqiu î încă,
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“şi de abia putând încă face faţă la tot: 
ce se cerea de la, el pentru binele. a- 

cestei ţări, putea el să mai „facă aceste: 

lucrăni ?! Şi în definitiv, . ce arfi folosit 

țărei mele, dacă el ar. fi contribuit: 

cu cercetările sale a umple câte-va, 

mici goluri în sciinţă, ar fireușit în câteva 
sinthese ?. Ce ar semnifica, acestea pentru. 

țara noastră, în acea epocă, alăturea, cu 

synthesa. marelui. corp medical român e-- 

_fectuată de el?! Dacă el ar fi fost're- 
"ţinut în laborator, putea oare -să pro- 

ducă ceea ce am vădut, mai scump ţăreă. 

noastre, de cât, ori-ce studii ce ar fipu- 

blicat în analele de chimie?! 

Şi să nu uităm că el totdeauna, încu- 

raja lucrările în laborator, totdeauna 

avea în mintea sa “crearea, acelor ramură” 

"posibile la, noi, ce depind de chimie. Cine- 

nu scie cum preumbla pe elevii să dela. 

uzina, de gaz la, fabrica, de bere, la fon- 

dăria “metalică. sai la fabrica de tera-. 

cotă. ă 

Să nu uităm în același timp că el era. 

un mare vulgarisator. La 1855 a deschis. 
cel întâiă curs în ţară de chimie expe-- 

rr
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-rimentală la Sf. Sava, curs ce la făcut | 
«gratuit în timp de duoi ani.— Avea de 
abia câte-va rudimente de aparate. Ba- 
lard, marele chimist fvances, cunoscut de 

„“toţă prin dorința de a răspândi și face 
„ Dosibile experimentele de chimie, cu tote 
„vasele cele mai variate ar fi fost de sigur 
gelos de aparatele lui Davila. _Câte-va 

“sticle ordinare, și cu deosihire sticlele de. 
apă de borvis,.. erati acelea ce plăteaii 
prin spargerea lor, combinaţia, vehementă 
a multor elemente gazoase. Da 
„Preparatorul de. la Angers T eîncepuse 

opera sa! 
Ia 1855 chimia cra abia cunosentă la 
noi; afară: de scrierile doctorilor Episco- 
pescu, Fetu Şi Steege, nu se afla ca carte: 
“proprie acestei. sciinţe de cât „'Tractatul 
lui” Pelouze: -şi -Fremy“ în Zi volume, 
“tradus ded. A. Marin la 1651,. profesor 
„ceîn curând va celebra al 60. -an al pro- 
fespiei sale. a: | 
“MI aduc aminte că: am vădut o data | 

„0“ pânză, pe care .se afla făcut în. die, 
portretul unui domn. Filipescu, doctor, s 

„zicea în: mineralogie. și chimie. Nu -scim 
7
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însă nimic mai mult asupra acestui ne- 

- cunosent predecesor al nostru. Cea mai 

> veche caste de chimie ce am putut găsi 

până acum e „Manualul mei, carte. de 

obşte folositoare pentru economii de casă 

şi de câmp“ dată la lumină de A. Fac- 

tor, profesor de chimie Bucureșci 1937. 

E o adevărată adunătură de reţete 

pentru diferite lucrări practice de chimie 

cari erai atât de răspândite la noi. 

- Singur sciii cum în copilăria, mea, și 

nu este așa departe, în. casa, părintească; 

“se făcea, de mumă-mea graţie unor fo- 

mule identice multă chimie. Lumînările de 

seii, săpunul, cerneala, cu care am scris pen- 

tru prima, dată, pomada, scrobeala, oţetul 

-şi praful de dinţi, de asemenea nenumărate 

„conserve alimentare eraii făcute de ea.— 

De ce oare această practică nu s'a con- 

tinuat, căci ' scim. din nenorocire câte qe- 

cimi de milioane ne costă în fie-care an 

aducerea lor, și adesea încă de rea calita- 

„te din străinătate. . a 

- Dar să ne “întoarcem. la; “conferințele 

publice ale lui Davila. In 1873—74, el 
făcu în acest i amfiteatru un curs” de chi-
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miă experimentală special pentru sexul 

frumos. AM. S. Regina 71 urma cu delul 

cunoscut ce:pune în ori-ce face. Avem 

încă. conferințele publice ce făcea la A- 

teneii, însoţite de experimentaţiunile cele 
mai grele. De mult încă anhydrida ca 

bonică, când. aparatele nu eraii atât. de 

perfecte ca acum se liquefia şi solidifica, 

grație d-lui dr. „Bernath la aceste con-. 

. ferinţe. 

Nu mai uit pe una făcută, la 26 Mar- 
tie 1872, în care vorbi despre: „Focul, 

Flama, combustiunea. * Toată, inteligenţa 

Bucuresciului, peste 1000 de anditonă, 

se îngrămădise pentru a “1 asculta. 
EI totdauna alegea subiecte de acelea, 

ce direct ne interesează a le "cunoasce 

în viaţa noastră. Câţi. sunt în Bucuresci 

cari nu cunosc câte ceva relativ la aer, 
la apă şi sol, relativ. la chimia culinară 

decât numai graţie acestor conferințe şi 

cursuă ale lui Davila, 
Ca moto, el dicea: „Sciinţele fisico- 

naturale distrug. prejudiţiunile ignoranței 
și nu pot fi adevărat folositoare de cât. 
numai când sunt vulgarisate. * | 

,
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EI Te. făcea, cu atâta, modestie aceste 

lecţiuni publice, pe cât le făcea de bine: 

Ni „Nu. vorbesc matilor învățață, „Cicea, el, 

acelo ce știit, " vorbesc “publicului, Ate- 

neului Român, acestui public distins prin 

educațiunea, şi, instrucţiunea generală, î însă 

care simte trebuință de noţiuni speciale, 

precise, asupra sciințelor.“ .. . | 

Cunoscând rolul femeie în' societate, 
ca soție şi mumă, el care făcuse atât 

pentru înălțarea nivelului culturei feme- 

iei "Române, adresându-se în aceste con- 

fexințe le dicea, cu surisul pe buze: ... 

„Inima mea, este veselă când, pe lângă, 

“tinerimea 'scoalelor, vede atâtea persoane 

distinse şi mai ales ale frumosului sex, 

"care gingaşe şi : zimbitoare, ai venit în 

„ această sală cu dorința de a culege fructe 

din arborul: sciinței.“ . 

„Nu pot,. d-lor, :să- nu. die ceva, şi a- 
- ceastă datorie mi se impune chiar, ca în 

câte-va.. „cuvinte măcar, șă vorbesc despre 
Davila ca Român. 

De la sosirea sa, Davila fa îsbit de 
, “4 

e
.
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“xegularitatea şi frumuseţea, trăsurilor po- 

“porului român. Mai mult” ca . atâta, şi 

“fără nică un şovinism din parte-ne, el fu 

cu deosebire isbit, ca și alți călstori 

străină, cu deosebire francezi, de inteli- 

” genţa, şi educațiunea aleasă! Și înăscntă a 

ţăranului nostru. * ă 

Acești oameni macinică, s sobri. şi activi, 
modeştă Şi! cumpătați, serioşi Şi mai pe 

“sus” de“ toate .- ospitalieri: şi sinceri, "ai 

“ captivat în un' mod “puternic inima, luă 
“Davila. El făcea totul: pentru ei. Cunos- 
Ă cințele' sale. medicale" și punga sa era des-. 

“chisă la necesitatea, acestor oameni. 
Poesia pojorului nostru şi: rara: ar- 

„- -monie: “a cântecelor și doinelor române "1 

"făceau visătoi:.: 'Totdauna, când -vorhia de 

“frumos şi poesie, vedeam cum în: imagi- 
naţia sa lega, la un'-loc - Vârful “cu dor, 
maiestatea Carpaţilor noştri, cu poietica 
cărare pe care fata de la ţară, trecând, 

| “înrotesee fusul:: cântând doina”! dulce, pe 
“când pe. verdeaţa, din: “ratia, "Satului, flă- 
“că sprinteni şi : glumeţă, “farmâcă, pămân- | 

„tul, la vioara - olteanălui ce "ȘI “schimbă 
- 'olâsul dela, ; ; Văiuli la: cun se bate Dunărea.“
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Această reverie a sa .ce:o transmitea 

„elevilor. de la pictură, “pentru. a “i da o 

formă plastică, .avea, d-lor, . sorgintea, în 

faptul important că Davila cunoscea mai 
Bine” de cât mulți Români. ţara, noastră. 

„Imediat de la,sosirea,..sa. în ţară, şi în 

urmă pe, când, însoțea. .pe, Domnitorul . 

Cuza, fie cu deosebire când, a: însoţit: pe 
„M.S. Regele în marea, și amânunţita, că- 

 lătorie ce. a: făcut. An, țară, la,;sosirea . sa, 

-el.a.avut ocasie” de; a ntipări în memo- 

- zia, sa ceea ce-l surprinsese; „mai. „mult. 
EL. păstră în, cr cerul, „săii, ceea-ce Satmary 

aii pus pe hârtie în albumul ; Regelui cu 

„„aceeașă .Ocasie.. pp iii i ut 

„.. De la;..Porţile.; de, fier +la - mlastinele. 

„Prutului, de la Carpaţi; la, albia, Dună- 
Tei, el: „.văduse_ totul, era. pretudindeni cu- 

„, noseut,, Numele, sii. e cel.mai popular în - 

ţară, Toţi, reşerviştii:; al; dus,la căminu- 

szile lor, resunetul. activităţei și: bunătăţei 

“sale:. :In privinţa activitățeă» sale; „prodi- 

“"gioase:.nti a; putea, fi comparat, ca, ; mi- 

--litar, de, :cât.cu- xeputâţia,; ce,;0 are. în; a- 

| ca anod, „generalul „Gallifteţ,, „Mulţi Cre- 
-ideail: că, el..nu avea, :pulpe, pe: care. și 

îi
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le ar fi scos pentru a fi mai sprinten. 

„Copii săi fură până la o vârstă înain- 

tată îmbrăcaţi cu chebea şi bondiţa ro- 

“mână. i 

Nemuritoarea sa socie, avea cea 

complectă colecțiune de toate varietățile 

- de costume ce se usează 'a se pur ta în 

' diferite judeţe. - aa 

Familiei Davila în mare parte, şi vo- 

_- inţei M. S. Regina, datorim reîntoarcerea, | 

| îmbrăcăminte copiilor şi femeilor noastre 

cu vesminte făcute. în țară. Frumosul în 

acest casâ devenit un: factor de econo- 

mai 

- mie naţională. 

„Când în 1866 o nouă- 'eră începu pen- 

„tru noi, el făcu parte“ din :misiunea în- . 

“ săicinată -a saluta. pe M. S. "Regele: în 

“castelul familiei: de la: Sigmaringen. .-: 

ELfu acela care! “profitând. imediat de. 

“primul “moment liber înainte ca M. S. 
“Regele: să: se. scoboare::în salon,  atâimă,. 
“pe părsţi chaita “României. E primul ce 
tot cu acea: ocasie! pronunţă; numele de 

Regat, căcă: ideia. “independenţei era a-. 

- dâncă săpată în ! “peptulitutulor. » Măria; ta, 
„+ Qise el, nu -un' mic! principat aveţi a gu-
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“vena, dar o ţară mare, :Regatul Româ-. 

„miei.“ In «paste. dorința. sa s'a „vealisat. 

Să sperăm. că ea va fi cu totul Şi. în cu-. 

rând îndeplinită. ui 

„In timpul resbelului, Davila, era, pre=" 

tutindeni, el cunoştea: toate, cărnile în 

jurul Plevnei. pi 

Ambulanţele noastre,. moâul. sănătos Şi 

estetic cu care le organisase . el, vesulta- 

"tele. ce, asi dat, a făcut, admiraţia, tutu- 

lor. Tmpăratul + Rusiei, | ilustrul , „chirurg. 

- vus Pirogoff, „ait, rămas încântați când le 

ati vădut de aproape. . 

“Totdauna avea un. tonifiant: mai pan, 

„sait un cuvânt mai dulce şi mângâietor 

pentru - răniții noștri. 

EI vădu încă în qiua de 30 August, 

când pornindu-ne'cu ambulanțele secției 

a“ II-a Crăcei roşie, ce :aveam''onoare ă.. 

ditigia, ne 'dicea: :,En :avant, toujours : 

en:avântie pa i 

“EI văqu' încă în'seara: acelei. Memo” : 

_xabile dile de 30 August, vărsănă lacrămi 

de bucurie: pentru” isbânda;“dilei : si pentru 

suferințele: nenovociţilor::răniţă. *. 

Până” târg i in mijlocul: nopţei, € ca cel.
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de pe urmă sanitar, el organisă «ajutorul 

medical de la . cele mai depărtate cor- 

turi, până la „cele mai înaintate avant- 

posturi. 

El se “expusese pe câmpul de luptă și 
- a' scăpat ca prin inirare cu: deosebire în 

dioa de 27 August. 

Totdauna era: în frunte, totdăuna unde 

era un ajutor ds dat, ceva de făcut.: 

Știți că M. &. Regele, în telegrama prin 

care - anunţa M.S. Reginei luarea Plev- 

nej, termina, această. „scurtă - dar feri-" 

cită misivă, cu cuvintele : „Davila este 

pretutindeni unde” am trebuință de - “dân- 
DI sul! JE 

Ştiţi d-lor: că.la 1882. Românii din, 
Transilvania. „avură fericita idee . de a. 
face. o: esposiţie a, -artei : române . în Si 
bi. Nu puteţi să vă - închipuiţi . cât sa”, 
ceastă, idee și: realisarea, ei. a bucurat; pe 

. “Davila. ii: i ii 

-Pe, când: “nică unul. din, cei. presenți —. 
“să o spunem 'pentru:a; ne. îndrepta — nu. 
at: fost acolo, să vadă opera și să ă strângă
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mâna , fraţilor noştri, Davila, cu o. „pânte.. 

din familia sa, cu toate; obstacolele ce sa 

pus celor ce se. duceaii. din - țară, sa 

- dus 18 Sibiii. Da Sa 

EI a expus acolo, ceia .ce ne onorează 

mai mult în materie de instrucţie, tot ce 

"-se face şi produce la: Asilul - „Elena 

„ Doamna.* N 

Un amic al. „mei, “i spunea cât. pre-. 

sența, - acestui mare filo-român, '3. entusi-. 

âsmat;- inimile cercuite. ale fraţilor noştri, 

de peste . munte, ... pa . 

“ Asilul fu: admir at şi dei nimicit 1 noştri. 

Acum: în Sibii. se . află: o „scoală „r0-: 

mână, şi în capul ei o orfană de la A-. 

AR sil. Slavică. profesor. la. Asil se duse .ca 

| profesor acolo. 

"Ştiţi că acest Slavici dimpreună | CU. a. 

A. Xenopol, şi. cercul românilor. de la. 

Viena, aii : organisat : acea, : frumoasă ȘI 

imposantă serbare din 1871, de la mor- 

mântul lui Ștefan cel Mare,. ce se „află 

la : Putna, în Bucovina... ea 

-. Davila, este acela, care în acel an, ne 

înlesni.. la .G. colegă, ' mijloacele : de a că- 
lători în trei judeţe din țară și în mare   

4
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parte cu punga sa, în urmă nea trimis la 
această românească serbare pentru a re- 
presinta, pe studenţii de la facultatea de 
medicină pe'd. dr. Butărescu. și pe mine. 

  

Resbelul din 1670, a produs două mari 
fapte . practice în Franţa. A deschis o- 
chii tutulor asupra importanţei în genere 
a instrucțiunei și în special -asupra in- 
strucțiunei  superidre . Ştiinţifice. Ilustrii 
chimiştă Berthelot, Pasteur, savanţi ' ca 
Taine şi Laboulay, Bontiny și Brâal etc. 
ai dat o impulsiune puternică prin im- 
portanta lor lucrare „Revue internatio- - 
nale de: Venseignement „publice - par la, 

soci6tă de Venseignement supârieur. 
" Regretatul Dumont, a lăsat. câte- -va, 

pagini memorabile în această materie ! | 
. Alţi: două chimiştă ilustri: “d-nii Frie- 

del și Wiârtz ati fost motorii importantei 
societăţi. » Association - frangaise pour l'a- 

 vancement des - sciânces* "imediat după - 
1870. Dumas, comitele ; GAaussonviille şi 
mai toate ilustrațiile: Franciei făceail parte, 

Iu ca niemhrii.



  

“o 

  

Tată. prima, parte, graţie "căreia s'a 
tăcut atât în Francia. i 

A doua: paite a fost introducerea, se 

„viciului militar obligator “pentru toți. Nu . 

numai atât dar sai format acele admi- 

rabile „Bataillons scolaires “ prin cari de 

mici remediază “fisiceşte la, relele. ce nasc 

din ţinerea, copiilor atâțea | ană în scoală, 

și al doilea pr epară muschii și sufletele, 

pentru cea, .mai nobilă acţiune: depune: | E ” 

rea maximului de : forţe de: care suntem | 

capabili, depunerea vieţei noastre “cliiar 

la altarul apărăr ci Şi “interesului “naţiu- 

ne. | 

La, noi, Davila, şi e e curios "tot un chi- 

„mist, ştiță cât a făcut pentru par tea în- 

vățământului superior. Ştiţi cât de mult 

ar fi dorit el o astfel de orgănisare, a 

facultăței de medicină. 

Ei sunt convins că dacă la 1870 se 
dedea Decanatul! acestui” om, singurul ce . 

avea "dreptul. la aceasta, facultatea noas- 

tră ar. fi cu. mult mai departe. . : 
Dar Davila” făcuse prea mult ' bine, 

Qredeţi-mă că moartea sa, pe care ninlă 

-0 regretăm, a sosit la timp. Noi nu sun-
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tem deprinşă a ni se face ine. Titaţi- vă 

indiferența ce o avem pentru acei ce a 

luptat toată viaţa, lor pentru binele pa- 

„trieă noastre! Ştiţi cum s'a sfârşit Bo- 

” Jintineanu, de a. căruia, ultime „suferințe 

fisice. și materiale s 'a „ocupăt numai Da- . 

„vila. Cine-va mai vorbesce de. Negri, de 

Asaky. ȘI alţii 2! 

In congresul medicilor. români, “umde 

fie- -care. ca cocardă trebuia. să, poarte po- 

tretul luă Davila, 'de abia a doua di u- 

nul. din distinşii “săi elevi, d. dr. Dumi- 
trescu Severeanu, a introdus „bustul săi 
în sala şedinţelor! Și cu. aceiași ușurință 

"cu care uităm . binele, mulți se întoarseră, 

poate, pentru prima: oară în viaţa, lor, 

pentru al plânge şi. vecunoasce, mncritele 

“sale. . Ce derisie!... 

Nun mă sfiesc ale spune. acestea, căcia 

vecunoasce greşelele noastre, ori cât de 
mari. ar fi: cele, este. o garanţie pentru un 
„viitor mai, bun și „aceasta este scopul, od- 
menilor de bine! | 

- Să.tr ecem acum la, Jeruri maă „vesele 
iniuneă! i. 

Davila, a fost, inima “Societăţei pentru |
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înv cțătura,. poporului Român. E vedea. - 

cât este. de făcut. acolo, și ştia: cât putem 

aştepta de la, această sorginte de avuţie 

şi fapte naţionale.. , Sa E 

Ştiţi cu toții cât a făcut. el, „pentru, a SE 

atrage în ..fosta. scoală; de. medicină. pe.. 

fraţi noştri din Transilvania şi - Macedo- E 

nia,: Știți cu toţii numărul. Sârbilor. şi cu: 

„deosebire al Bulgarilor, ce aii trecut prin - 

ea. Ași putea, dice fără temere,-că dacă : 

astădi sute de răniţi sunt, „mai bine în-- 

grijiți, la Sofia, este graţie elevilor: ce aii. 
fost. în . scoala; de „medicină a. lui Da- 

vila. RE i ' 

Dacă vedeți pe. Stransky vechii intern 

“al spitalelor noastre; luptând soldățeşte 

şi dorind unirea, și independenţa, țărei. 

sale e numai graţie lui, Davila, căcă, 'fi- 
- ind medic militar, Român,. a căpătat. în 

inimă dorinţele . zesultatuluă. la care: am. 

„ajuns noi, -prin unire şi: libertăţi! - 

Se. vorbeşte adesea, în Camere. de: ro-. 
"1ul nostru în cultura orientului, dar uită. 

“să” se spună:-că numai. Davila, a făcut, 
Ceva, în acest, sens. e : , 

Vorbeam de batalioanele, scolare fran:
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cese. Noi avem pe „micii dorobanţi.“ 

"Trebue să mărturisesc că această inova- 

ție 'în scoalele “noastre merge admirabil 

de bine în toate unghiurile țărei. Unde 
am întrecut pe alţii, e că o să vedeţi în 
Qecimi de comune rurale, alăturea cu ba: 

talioanele de băeţi şi pe fetiţe, făcând cu 
_ aceeași 'seriositate “acelaş: exerciţii.  Fe- 
mieia română a probat şi'la 1848 în 
Transilvania, şi unele chiar în '1977— 
78, că la; necesitate scii a'şi apăra că- 

minul, fiii şi patria. DN aa 
“ Davila era, inima, micilor. dorobanţi din 

Bucuresci. El îmbrăca companii întregi 

“pe socoteala sa. "Cumpăra sute “de pusci 

de'lemn! pentru ei. Cine :nw' ŞI aduce a- 
minte cum “i aduna; el: în grădina Cisme- 
giului și cu: 'ce plăcere se afia între ei. 
"Pe când Davila se afla la esposiția 

“din: Sibiu, telegrafiă - la: Bucuresci ă se: 
trimite costume și câte-va puscă de lemn. 
Care fu surprinderea, + 'sa când: „vădu că, 
„puscele de::lemin ale micilor noștri doro- 
baţi eraii oprite la, frontiera: Predeal 'Gu- 
vernul maghiar ne permițând ca ele: sâtreacă 
pe ter itorul Roiiânilor “din “Transilvania.
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Ce fericire am simţit în. inima, mea în: 

acel moment! Pușca de lemn, chiar jucă-- 

- via “copiilor noştri, inspiră. teamă, celor ce 

cu rigori ne. permise timpului actual, vor 

a ucide. rasa noastră ce se. întinde până 

la 'Thisa. — Micii dorobanţi ai defilât 

la primul 10 Mai, ca „copii, să sperăm: 

că în cuând ca, oameni vor. defila la :un 

alt 10 Maiii și mai majestos încă. 

„Trebue să. termin. Dacă d-voastră cu- 

noasceţi, toate 'cele ce am avut onoare a. 

v& spune, sunt: fericit că cu această 0- 

casie am putut. cu toţii a ne gândiiael.. 

a'ne întruni în acest amfiteatru „al la- 

boratoriului de: chimie, pentru care a fă-. 

cent atât, în care pare că. aud încă pu- 

ternica. sa voce, şi simt căldura vorbirei 

sale! Aici, de la. această. catedră el a. 

ilustrat 15 'ani facultatea, noastră, 31 de 
ani -a muncit necontenit pentru țara 

noastră. Da : 

Resultătul acestor sacrificii au fost o. 

“boală - teribilă. Cu două săptămâni : îna- 

“inte::de :a muri "mi. scria,.la Paris: „Je 

: suis malheureusement atteint d'une. insuffi- 

-“sance de valvules St de aorte, avec: di--
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“Iatations considerables et aces frâquents. 

d angine. 

“Je suis heureusement ' le traitement 
” ' Dujardin Beaumetz. avec les injections de 
“morphine,: il 3 a un mieux:" zieut-tre Ie- 
„zislense. deviendra- t-elle “supportable.* 
“La 26 August 1854 el trecu la ve 

' icănicie, n a 

Nu v vă mai. descriti : trista “ înipresiune 
ce a' produs: moartea, sa, în- toate - cercu- 
rile':unde “se '“Iucrează, la, toți oamenii de 
bine!" Nu vă mai: descriii: desolaţia orfa- 

Ş nelor !' Tlustrul patriot: român, 0. A: Ro- 
„setti, scria în: acea: di de doliu :: 

„Noii cari îl. plângem nu. numai ca - 
„amică 'ci “şi ca “Români, nu vedem;i în via- 
“ţai română 'de 31. de ani, de cât un şir 
“lung: de: bine-fâceră .pentru țară lui. a- 
dâptivă,;. bine-faceri':a::: căror nomencl atură 

mumaă: ar' făptui! una din“. cele mat “:tru- 
Moase coroane ce a putut vo sdată în- 

“Hori: pe mormântul: unui oin.£ 
“ui "Toti; Bitenresciul 'a :fost, la, înmormenta- 

“rea: să Și giaţie :-unui comitet . instituit 
i în- urma; iniţiativei: „luată: de;-» mai; „mulţi 
“amici: şi” elevi ai: răposatului “Sp5răm că



“mai presus de toate! 

63 

statuia sa va figura pe una din pieţele 

Capitalei, şi a ilustrei sale socii la Asi- 

"Tu „Elena Doamna: 

Strada, Notagiv, unde el a, trăit, şi în 

care mahala a făcut. atât bine,- poartă 

astădi numele stil. 

_ Facultatea, de medicină va trebui să 

aibă bustul săi, după cum 'şi cea de 

drept are „pe al lui. Costaforu. , 

Să nu uităm nică odată că cel mai 

mare . merit al unui cetățean și profesor, 

-_este de a pune toată, inima, sainţa şi ac- 

tivitatea, sa în serviciul 'societăţeă, scoa- 

lei şi -a patriei, lucru ce Davila a făcut. 

Respect dar şi neuitare memoriei lui 

Davila. | | 
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