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Prof. Dr. V. BABEŞ,

Membru

al Academiei Române,

Şedinţa de la 6 Decemwrie 1902.
Colegul nostru d-l Prof. Dr.1, Felix, înda
tă'după încetarea din vi6ţă

a mult regretatului Dr. Kalinderu,
a pronunțat în acest
cuvinte bine simţite, prin cari a
arătat că acela care s'a
noi pentru tot-deauna eră înzestrat
cu calităţi înalte, că

perior şi amic excelent.
Nu

se puteă

loc câte-vă
dus dintre
eră om su-

însă să nu

= 0241/3000

se aducă înaintea acestui înalt corp
dovegile
muncii sale sciinţifice, cari vor trebu
i depuse ca documente preţi6se
pentru istoricul desvo

ltării seiinţei medicale române.
Nu putem să rămânem în acâstă privi
nţă mai pre jos decât Academia
de Medicină din Paris, care a cons
acrat o parte a şedinţei sale de
la
27 Mai 1902 amintirii membrului ei
corespondent Dr. Kalinderu. Într'o
cuvî

ntare f6rte documentată,

pe care o resumăm

mai

la vale, preşedintele Academiei de Medicină onor
6ză amintirea defunctului membru
corespondent, aducând în același
timp omagiile sale sciinței medicale
române.
Preşedintele Academiei, d-l Riche,
dice între alţele:
«Academia

de Medicină din

Paris a suferit o nouă perdere în prima
divisiune a corespondenţilor săi, aceea
a D-rului Kalinderu, profesor
de clinica medicală la Facultatea de
Medicină din Bucuresci, membru
al mult

or societăţi savante din diferite țări, core
spondent al Academiei,
de la 1890. El a murit la 29 Aprilie.
«Născut la Bucuresci în anul 1835, el
a venit în Franţa, ca mulți
dintre compatrioţii să, cu scopul de a-şi
dobândi aicia studiile clasice
Analele A. R.—Zom.

XXV.
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[El a fost primit bacalaureat

în 1857

lelor din Paris în anul 1863. Prima sa lucrare,
de doctorat, este
după metoda lui

intern

un memorii asupra «cefalotripsiei
Gazon, publicată în 1870.

«Întors în România,
ierarehia

şi

medicală

al

spita-

care fu tesa inaugurală
intra-craniene»

el a dobândit repede unul din primele locuri în

şi n'a

încetat

de

a trată,

în

note

interesante,

su-

biectele cele mai variate de clinică, alese mai cu s&mă printre cestiunile puse la ordinea dilei în cele mai recente lucrări francese.
Cele mai principale sunt: asupra «tumorilor ventriculului al patrulea

în raport cu

diabetul»;

asupra

cempiemului;»

asupra

<intoxicaţiunii

cu acid suliuric;» asupra «<endocarditelor ulcerâse,» în urma publicațiunilor făcute de d-nii Brouardel, Damaschino, Lancereaua şi Con«stantin Paul.
“La 1887 a comunicat la Academia de Medicină un memoriii asupra
maladiei lui Addison»; la 1888, la Congresul pentru studiul tuberculosei, la Paris, un memorii asupra «meningitei tubercul6se la adulți» ;
iar la 1889 a publicat, în «Annales de Thârapeutique mâaico-chirurgicale», o lucrare asupra «<variaţiunilor numărului globulelor sânge-

lui în paludism».

«Ca să-și sprijinâscă candidatura la Academia de Medicină, D-rul
Kalinderu a presintat două memorii importante, lucrate împreună
cu d-l Babeș, a cărui competinţă este recunoscută de tâtă lumea
Primul memorii este o expunere a «lesiunilo» leprei din punctul de
vedere istologie și microbiologie»; textul acestei lucrări este însoţit

de un atlas de 32 planşe in-folio, reproducând, în desemn şi în aquarelă, formele şi tipurile cele mai caracteristice ale acestei bâle. Al
doilea

memorii

este

o observaţiune

amănunţită a «sarcomului

nat pigmentar», unde istologia tumorilor
cunosce originea vasculară a sarcâmelor.

a -condus

pe

cuta-

autori a re.

«Crearea asilului de leproşi de la Lăchitâsa se datoresce în mare
parte iniţiativei lui Kalinderu.
«De la alegerea sa în Academie și până în timpurile cele din urmă,
el a continuat să lucreze cu d-l Babeș. Amintesc lucrările d-lor: «Lesiunile tubercul6se ca pârtă de intrare pentru diferite bâle» (1898);
asupra <anevrismului sifilitic al aortei» (1898); asupra «distribuţiunii

bacilului

fost

leprei

publicate

în organism».
în

Franţa;

Institutului de Patologie

în

Cele
parte

mai

multe. lucrări

ele

și de Bacteriologie

sunt

reunite

ale
în

sale

ati

«Analele

din Bucureşci.»

«În calitatea sa de profesor de clinică la Facultatea

de Medicină din
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Bucuresci, el a contribuit mult la răspândirea doctri
nelor lui Pasteur
în acâstă şeâlă tînără,
«Aceia dintre noi cari ati visitat Bucurescii, după
o trecere aşă de
lungă prin Germania, ajungând în acest oraş în care
te simţi fericit

de

a audi

Tranţa

cum

se

vorbesce

în

mod

curent

limba

francesă,

şi unde

este iubită, ai fost surprinşi, cum am fost şi eii, de organi
saţiu-

nea raţion
a labora
ală
târelor sale și de instalaţiunea ireproşabilă a antisepsiei în frumosul spital Brâncovenesc. E drept de a adăugă
că din
partea sa Franţa n'a uitat tînăra Facultate Bucurescână: D-l Kalin
deru

a fost dejă de mai mult timp ofiţer al Legiunii de On6re.
«De curând colegii săi de la Universitate îi încredințase
ră mandatul
de a-i represinta în Senatul Român.
«Casa lui Kalinderu a fost tot-deauna deschisă compat
rioţilor săi
și savanților străini, mulţi dintre noi am avut plăcuta ocasiu
ne să ne
convingem despre acâsta.

« Academia de Medicină adresâză atât văduvei distinsului nostru corespondent cât şi co:pului medical Român expresiunea celei mai sim-

patice

condoleanţe,

Academia

cu ocasiunea marei perderi pe care

Română

nu

ai

suferit-o.»

pâte decât să înregistreze cu profundă

re-

cunoscinţă aprecierea elogi6să a unui savant român de
către cea mai
înaltă instituţiune medicală din străinătate.
Nouă însă ne incumbă datoria de a adună publicaţiuni
le D-rului

Kalinderu,

să

apreciăm

val6rea

lor,

să răspândim

acele

ce

nu

sunt

destul de cunoscute şi să căutăm a uşură priceperea şi utilisa
rea lor.
N'avem să nepreo cupăm de răspândirea lucrărilor D-rului
Ralinderu
în stăinătate, căci acolo dînsul e mai bine cunoscut şi mai
bine apreciat
ca autor şi ca om de sciinţă conscincios decât la noi în ț6ră.
Studiile

sale asupra leprei ocupă un loc de onsre printre lucrările fundamenta
le
asupra acestei b6le şi vom reveni asupra meritelor sale, în ce prives
ce

descoperirea focarelor de lepră, crearea asilului de leproşi,
descoperirea metodelor și simptomelor importante cari astăgi sunt
recunoscute

de lumea sciinţifică. Lucrarea nâstră comună asupra lesiunilor
sifilitice

ale aortei este ciţată pe larg şi constitue un capitol a parte
în patologia
sifilisului vaselor. Lucrarea făcută de D-rul Kalinderu, împre
ună cu
mine, asupra b6lei lui Addison constitue de asemenea o
descoperire

importantă
b6lă. Mai

asupra lesiunilor găsite în măduvă

cu s6mă

în

însă studiile sale clinice asupra

acâstă

misteriâsă

bâlelor grave

ale

muşchilor, completate cu examenele anatomice şi istologice făcute de
mine, de Marinescu şi de d-na Săcară-Turbure, a creat un tip noii

d

DR. V. BABEŞ

al miopatiilor, desemnate
tatului nostru clinician.
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astădi în literatura străină cu numele regre-

D-rul Kalinderu s'a manifestat în străinătate şi pe terenul

riologiei clinice, publicând

ciaţiunilor

bacteriene,

studii importante

a căror

importanţă

mai

bacte-

cu sâmă asupra aso-

generală

a fost

pusă

în

evidenţă de șcâla bacteriologică română.
Este destul de caracteristic că un român atât de cunoscut în străinătate să fi fost aşă de puţin cunoscut la noi în ț6ră ca om de sciinţă,
mult mai puţin decât spre exemplu meritosul Dr. Davila, organisatorul facultăţii nostre de medicină, sai distinsul practician Dr. Marcovică, al căror nume, ca savanţi, n'a trecut peste hotarele țării.
Departe de mine intenţiunea de a micşoră prin acâsta memoria
acestor remarcabili organisatori și practiciani, ţin însă să stabilesc
superioritatea omului de sciinţă asupra practicianului şi a bunului
organisator.
Putem afirmă că D-rul Kalinderu a fost primul scriitor medical
român care, prin publicaţiunile sale medicale, a intrat în concertul

scriitorilor medicali internaţionali. Dînsul a publicat peste 50 de lucrări
originale, din cari 27 în limba francesă şi germană în academii, socie-

tăţi, congrese şi reviste străine, contribuind ast-fel în mod serios la
progresul sciințelor medicale.
D-rul Kalinderu a fost un spirit enciclopedie care nu se mulţumise
cu cultivarea unei mici specialiţăţi, ci îmbrăţişase cu o vedere largă

tote cestiunile

mari

cele mai obscure

ale

ocupă

medicinei. Problemele cele mai grele, bâlele

cu preferinţă acest spirit pătrundător şi critic.

Ca artist realist caută să studieze manifestările morbide din punctul
de vedere artistic şi găsise în multe bâle, în multe lesiuni, aceea ce
le dă caracterul lor particular şi specific, întocmai precum un mare

pictor găsesce în fie-care figură, în fie-care apariţiune a naturii, aceea ce
o caracteris6ză şi o distinge de ori-ce altă figură, de ori-ce alt obiect.

D-rul Kalinderu

aveă tocul sacru al savantului.

Ori-unde se găsiă,

în ori-ce împrejurare, unica sa preocupaţiune seri6să eră sciinţa. Totdeauna stimulă pe tinerii medici şi pe elevii săi, inspirându-i și dându-le
idei şi direcţiuni nouă de cercetări. Se interesă de tâte sciinţele naturale spre a se folosi de ele, pentru progresul medicinei. El trăiă

după proverbul pe care-l ciţă adesea: gui pense cherche, qui cherche
trouve. Dar îi lipsiă mediul sciinţific. La venirea sa în ţ6ră sciinţele

naturale,

precum şi cele medicale,

aii fost privite mai mult din punctul

de vedere doctrinar şi didactic decât ca sciinţe pure şi universale și

cu t6te legăturile lor naturale,

elevii şi medicii

tineri erai

torte

pu-
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țin pătrunşi de acele aspiraţiuni spre sciinţă înaltă. Mai
cu s6mă metodele de investigaţiune erau încă destul de primitive.
D-rului Kalinderu îi revine meritul de a fi insistat mai
mult decât
ori-cine pentru ca lucrurile să se schimbe, mai cu s6mă
în medicină,

ast-fel în cât starea
medicinei

române

glori6să

de astădi

este în mare

parte

sai mai

opera

bine dis

sa. Am

de

eri

dis de ieri,

a

căci

dejă astăgi se resimte lipsa acestui mare protector și ap&răt
or al instituţiunilor n6stre medicale şi al representanţilor acestor
sciinţe. De
asemenea

nu

eră

om

care

să

distrugă,

într'un

mod

atât de categoric,

legendele perfide cari se răspândesc din partea dușman
ilor sciinţei
adevărate şi a invidioşilor spre a submină autoritatea 6menil
or de
sciință cari, fiind prea ocupați, nu se pot apără în destul, precum
nimeni nu eră în stare a recunâsce Şi a răspândi meritele acestor din
urmă, aşă precum a făcut-o tot-deauna mult regretatul D-r Balinderu.

Dar să revenim la scopul nostru principal, acela de a expune lucrările D-rului Kalinderu.
Tînărul intern al spitalelor din Paris s'a încercat în diterite direc-

țiuni, publicând observaţiunile sale la «Societatea Anatomică» şi în
alte societăţi savante, arătând mai cu s6mă un deosebit talent pentru

anatomia şi istologia patologică.

Ast-fel descripţiunile sale ale epite-

liomelor şi ale altor tumori, precum şi studiile asupra endocar
ditelor,
ai documentat o abilitate extraordinară în istologia patolog
ică, doc.
trină cu totul nouă pe acele vremuri.

Ne vom limită a expune o parte a lucrărilor lui Kalinderu
din cele

21 lucrări originale, cari ai fost publicate în limba
francesă şi germană și apreciate în străinătate.
Prima sa lucrare mai mare este un memoriii
asupra «cefalotripsiei
intra-craniene,» adecă despre o metodă nouă, creată
de Guyon, pentru
a uşură facerile grele. Acest memorii, care este
tot odată tesa sa
inaugurală, este dedicat amicilor săi Dr. Siredey,
Lton Gambetta şi

Dr. Fieuzal, precum şi maiestrilor săi Velpeau, Bouley, Vachero
t, Broca,

Hardy, Vernois, Briguet, Roger, Richet, etc. Cu
toţi aceşti savanţi a
stat în legături intime şi a servit ca extern şi intern
în serviciile lor.
Partea originală a D-rului Kalinderu în acâstă
lucrare este de a fi

întrebuințat metoda acâsta excelentă, nu numai în presen
tarea capului
fetal, ci şi în diferite alte împrejurări, până atunci necuno
scute.
Trecem

studiul

s&ă

peste

o

asupra

1888, primului

serie

de lucrări de interes

«meningitei

Congres pentru

acâstă lucrare se credeă

tuberculdse

studiul

special şi

la, adulți»,

tuberculosei,

că meningita tubercul6să

ajungem

la

presintată,

în

la Paris.

Până

la

este tot-deauna 0

6
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bâlă scurtă și mortală, pe când D-rul Kalinderu a arătat, că acâstă
b6lă se pâte presintă ca o localisaţiune specială, producând o bâlă
cronică cu fenomene cu totul deosebite, de afasie, delir cronic, cari
forme numai print”o observaţiune amănunţită pot fi recunoscute ca
tubercul6se.
|
În 1889 a presintat la Academia de Medicină și la Societatea de
Dermatologie din Paris, în colaborare cu mine, un memoriti asupra
<leprei în România».
Acâstă lucrare a fost o adevărată revela-

țiune

pentru

România,
luate,

cu

t6tă lumea, care

pe când

abiă sciă despre

D-rul Kalinderu

o serie de constatări nouă,

veniă
cu

existenţa

cu observaţiuni

un atlas admirabil

leprei

în

admirabil

în care erau

represintaţi peste 50 de leproşi cu t6te formele caracteristice ale bâlei
și din cari nici unul n'a fost contestat, cu tâte că se găsiaii printre
aceste reproduceri multe easuri cari numai graţie mijlâcelor celor mai

fine de diagnostic ai putut fi constatate ca lepră. În acest

memoriii

aii mai fost expuse cercetări originale anatomo-patologice şi bacteriolo-

gice cari, fiind adoptate de lumea

sciinţifică, ai asigurat. ţării nostre

un loc de ondre în patologia leprei. În memoriul acesta D-rul Kalinderu
a cerut în mod categorie supravegherea şi isolarea leproşilor, iar în

raportul săi către d-l Ministru, D-rul Kalinderu

spune:

«Cred că a-

câstă lucrare va servi cu ondre pentru a ne păstră în contra unui
rău care se pote întinde, cu atât mai mult cu cât pe tărîmul sciințific am avut fericirea, d-l Prof. Babeș şi ei, de a preface în acest
congres

chiar

credinţele

maestrilor

giunea leprei.»

noştri,

în

ceea

ce

privesce

conta-

S'a constatat de mult analogia care există între tuberculosă şi lepră,

ambii bacili

fiind compuşi

din substanţe aprâpe

egale, ast-fel în cât

imediat după ce Koch a extras din bacilii tuberculosei o substanţă
activă, cunoscută astădi sub numele de «tuberculină», ne-am gândit,
D-rul Kalinderu şi ei, de a o întrebuinţă în contra leprei. Remediul

acesta a fost întrebuințat în același timp şi de alţi

autori, însă fără

nici un resultat, pe când noi am reuşit a găsi modul prin care am
putut obţin€ nu numai reacţiuni caracteristice, ci şi ameliorări însemnate. Prin acâstă metodă am ajuns să găsim un mijloc excelent pentru diagnosticul unor casuri dubidse de lepră.

Dejă la Congresul de Dermatologie de la Paris din anul 1889, D-rul

Kalinderu

publică

o descoperire interesantă prin care a reușit să facă

diagnosticul leprei în casurile dubi6se de lepră nerv6să, în cari până
atunci baecilii leprei n'aă putut fi puşi în evidenţă. La aceşti bolnavi,
la cari tegumentele sunt normale în aparenţă, neobservându-se nici cea
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mică alteraţiune,

D-rul

Falinderu

7

aplică o vesicătore; vesicătârea

ac6sta provâcă o transudaţiune care mai târqii devine supurată şi în
puroiu se pote găsi cu uşurinţă bacilul leprei. Procedeul acesta este
cu mult superior procedeului gis de «biopsie» —adecă
tăierea unei
bucăţi profunde de piele şi de carne, căutându-se bacilii în secţiunile
microscopice—şi pe care procedeu D-rul Kalinderu l-a tratat tot-deauna
drept barbar.
|

Anul 1897 aduce cu

sine

un

adevărat

triumf

al

sciinţei române,

prin representarea demnă a ţării la conferinţa internaţională pentru
studiul leprei, care a avut loc la Berlin şi la care D-rul Kalinderu a

ocupat

un

ivini- Paul
sintând o

loc de

ondre.

Înainte

de

t6te,

dînsul

şi

d-l

Prof.

Dr.

ai stabilit topografia şi statistica leprei în România,
listă nominală

de aprâpe

200 de leproşi, arătâna

Pe-

pre-

diferitele

focare de lepră din Dobrogea, de-alungul Dunărei şi la munte, consta-

tând caracterul familiar al b6lei, precum şi filiera contagiunii leprâse.
P6te şi mai remarcabilă a fost comunicarea D-rului Kalinderu la acestă conferinţă asupra formelor nervâse ale leprei, grei de diagnosticat, şi pe cari le-a studiat prin metodele nouă de investigaţiune,

prin radele lui

Roentgen, ete.

Ast-fel

nu prin

ascunderea

leprei, ci

din contră din causa arătării pe faţă a situațiunii n6stre reale faţă cu
lepra, prin documentarea zelului şi talentului cu care s'a studiaţ Şi
s'a combătut la noi acâstă bâlă, D-rul Kalinderu şi cei-lalți români,

cari l-au însoţit la conferinţa
uior

adevărate

ovaţiuni

pentru

studiul

cari se resfrângeai

leprei, ati fost
asupra

obiectul

ţării întregi.

Amintesc aci încă două lucrări admirabile ca spirit de observaţiune

şi ca metodă de investigaţiune, şi anume acele publicate de
D-rul
Kalinderu împreună cu d-l Prof. D-r G. Marinescu, la Societatea
Spitalelor din Paris, asupra deosebirilor fine cari există în deformarea
mânilor în lepră deo parte şi în alte bâle nervâse pe
de altă parte.
D-rul Kalinderu a creat ast-fel tipul «mânei de urs» în lepră, studiind

caracterele ei distinctive cu ajutorul radiografiei.
Întocmai precum lepra nervâsă este de multe oră

greii

de

diag-

nosticat şi se pote diagnostică astădi mai bine graţie descoperirilor D-rului Kalinderu, tot aşă dînsul a căutat să elucideze şi alte

b6le obscure, cum sunt miopatiile, adecă atrofiile, degenerările şi ipertrofiile musculare. Dacă D-rul Kalinderu var fi publicat alt ce-vă decât
acestă lucrare,

medicină.

ea ar fi de ajuns

spre

a-i asigură

un nume neşters în

Casul acesta formâză un tip noi de bâlă, legat de numele

lui Kalinderu,

în care

alteraţiunile

sunt

în legătură cu lesiunile grave

ale vaselor, iar acestea din urmă depind de o bâlă primitivă a ner-

8
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vului simpatic. 'Toţi savanții şi specialiştii sunt unanimi
în a recunâsce
şi admiră investigaţiunea ingeni6să şi completă a acestei
forme de
b6lă, în care D-rul Kalinderu a fost ajutat, de noi, precum
şi de D-na

Dr. Săcară- Turbure.

Una din biele cele mai misteriâse este aşă numita «malad
ie a lui
Addison» saii <bâla bronzată». Într'un cas remarcabil, D-rul Kalind
eru,
împreună cu mine, a descoperit un element încă necunoscut
şi de cea
mai mare importanţă pentru explicarea fenomenelor
particulare ale
acestei bâle,

anume

lesiuni

grave,

dar

greii

de

constatat,

spinării şi în rădăcinile sale, ast-fel în cât după

în

măduva

ac6stă constatare se

explică o bună parte din simptomele bâlei,
O cestiune puţin elucidată este originea sarcomului
pigmentat, a acelor

tumori

teribile,

negre,

cari

se

produc

în

cantităţi

şi cari încetul cu încetul distrug organismul.

mari

asupra

pielei

Un ast-fel de cas a fost

studiat de D-rul Kalinderu, împreună cu mine, şi
s'a putut constată
că acestă tumoră pornesce dintr'o desvoltare vici6să
a vaselor sanguine; cu modul acesta s'a găsit cel puţin punctul de
plecare al bâlei,
ceea ce ne lasă să sperăm că, pornind de aici, vom
găsi causa şi
remediul acestei afecţiuni.
D-rul Kalinderu, fiind un spirit eminamente critic,
a căutat în totdeauna originea lucrurilor şi anume a b6lelor, pentru
că numai pe
acâstă cale putem ajunge la o vindecare raţională
sai mai bine la

„prevenirea bâlelor.

De

multe ori am

discutat

împreună

înlănţuirea

diferitelor cause cari în ultima lor expresiune produc
bâla. Ast-fel
diferite slăbiciuni şi anomalii congenitale se desvoltă
din ce în ce mai
mult, până ce în fine se manifestă ca b6lă —un lucru
care până la
cercetările n6stre încă nu eră bine stabilit. Anume
un cas publicat
de D-rul Kalinderu şi de mine este fârte demonstrativ
pentru susținerea acestei idei: o mică lipsă în architectura inimii, care
la început

nu se desvoltase de loc, cu desvoltarea inimii şi cu exigenţele
mărite,
a devenit

causa

unei bâle grave

Mai multe din lucrările
«La

Roumanie

Mâdicale»,

şi a morţii.

sale valorâse

ai tost publicate în revista

bine

şi mult citată în străinătate,

apreciată

redigiată de D-rul Kalinderu împreună cu mine şi cu alți confraţ
i
români. În acâstă revistă s'a publicat lucrarea D-rului Kalinderu,
alcătuită cu mine, asupra

care

<anevrismului

a fost f6rte bine primită

în

sifilitie

străinătate.

al

aoriei»—o

Meritul

acestei

lucrare

lucrări

este de a fi stabilit că există adevărate anevrisme sifilitice ale aortei,
în afară de anevrismele ordinare, a căror legătură cu sifilisul nu este
sigură. E vorba de nisce pungi mici ale aortei, pe un punct anumit al
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vasului, cari perforâză organele vecine şi produc de multe ori mârtea
subită. Aceste anevrisme sunt astădi bine cunoscute în t6tă literatura

medicală şi legate de numele Drului Kalinderu.

|

Pentru a sfârşi, amintesc încă o lucrare bacteriologică în care de
asemenea trebue să admirăm spiritul scrutător al D-rului Kalinderu,

care nu se mulțumiă cu fenomenele bâlei, ci căută tot-deauna originea
şi legăturile ei, folosindu-se de t6te mijlocele moderne. Ast-fel într'o
iucrare asupra modului cum bacilul febrei tiloide, al disenteriei, etc,
îşi fac invasiunea în organism, D-rul Kalinderu, împreună cu mine, a

constatat că aceşti microbi profită

pătrund

în corpul omenesc,

de lesiuni vechi tubercul6se pe unde

ceea-ce explică pentru

ce de atâtea ori

se gref6ză asupra unei vechi tubereulose alte bâle infecţidse.
Printre lucrările românesci, peste 50 la număr, se găsesce
lum

mai

prindând

mare

de

clinice,

forte

o cantitate de idei şi de metode

de observaţiuni

să menţionăm
plumb

lecţiuni

originale,

tote cu vederi

apreciat

originale,
şi resultate

aici decât una din ele, aceea asupra

prin cosmetice.

Damele

de

studenţi

un

vo-

şi cu-

apoi o cantitate
nouă.

Nu

voim

intoxicaţiunii

cu

din societatea înaltă, precum şi 2ctriţele

şi demimondenele

se îmbolnăvesc

lisii, cu simptome

f6rte grave în unele casuri, simptome cari se trat6ză

adesea cu crampe intestinale, para-

în diferite maniere. Nimeni nu-şi dădeă s6mă asupra pricinei acestor b6le alarmante, până ce D-rul Kalinderu găsesce adevărata causă
a b6lel,

plumbul

din

cosmetice,

şi împreună

cu

acesta

adevăratul

ei

remedii

D-rul Kalinderu

a participat la inființarea mai tuturor

societăţilor

medicale din Bucures, precum şi la întemeiarea jurnalelor medicale,
figurând ca unul din cei mai zeloși redactori ai revistelor medicale
«La Roumanie Mâdicale» şi «Archives des Sciences mâdicales,» cari
n'aveaii alt scop decât a aduce la cunoscinţa străinătăţii progresele
realisate de medicina română.
Nu este momentul de a insistă asupra calităţilor superidre ca om

şi ca artist ale D-rului Kalinderu.

Aprecierile asupra rolului săi în

desvoltarea n6stră culturală nu sunt încă destul de limpedite. Luptele
acestui apostol pentru întroducerea ideilor moderne de devotament,

de datorie, de corectitudine, de respect pentru sciinţa şi arta adevărată

în tîn&ra n6stră civilisațiune, ati deșteptat prea multe susceptibilităţi
şi nemulțumiri, pentru ca importanţa şi meritele extraordinare cul-

turale ale D-rului Kalinderu să fie dejă astădi pe deplin recunoscute.
Nu

mă

îndoesc

însă

că memoria D-rului Kalinderu, ca om de sciinţă

şi ca element civilisator, va rămân neștârsă înaintea generaţiunilor
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viitGre şi că din ce în ce se va apreciă mai
mult influenţa sa puternică în regenerarea culturală Şi sciinţifică
a ţării n6stre de la sfârşitul
secolului trecut.

Lucrările

publicate

de

(în ordine

D-rul

N.

Kalinderu

cronologică.)

a) În limbile francesă şi germană:
1) Memoire sur la cephalotripsie întra-cranie
nne par la mâlhode de M. le Dr.
P. Gugon. Son ezposă, sa critique. Paris
1870, 60 pag.
2) Zes tumeurs du Qquatrieme ventricule
en rappori avec le diabete. (Apud Rieke,
Bulletin de V'Acadâmie de M&decire, 3-me
sârie, tome XLYVII, 66-e annâe, No. 21.)
3) Pempiâme. (Apud Riche, eod. loc.)

4) Sur V'empoisonnement par Pacide sulfurigue (Apud
Riche, eod. loc.)

5) Les endocardites

ulcereuses.

(Apud

Rice,

eod.

loc.)

6) Un cas de maladie d' Addison avec lesion des
centres nerveuz. (Acadâmie de
Medecine 1889, Progresul Medical Român 1890 şi
Annales de Institut de Pathologie
te de

Bacteriologie, vol II, 1890). [Cu V. Babeş]
7) La meningite tubereuleuse chez Vadulte. (Congr
ăs pour l'âtude de la tubereulose chez Phomme et chez les animaux, Paris
1883.)
8) La lâpre en Roumanie (Societ€ de Dermat
ologie, Paris 1889) şi Annales de
PInstitut de Pathologie et de Bacisriologie
de Bucarest, vol. 1, 1889.) [Cu V. Babeş.]
9) De Pemploi de la văsicaloire comme moyen
de diagnostique dans la lepre.

(Congrăs de Dermatologie, Paris 1889.)
10) Variation du nombre des globules dans t'impa
ludisme. (Annales de thârapeutique mâdico-chirurgicale, 1889.)
.
11) Becherches su» Vorigine de tatrophie et de la
pseudohypertrophie musculaire
(Revue de Mâdecine, 1890 şi Annales de PInstitut
de Pathologie et de Bactâriologie

de Bucarest, vol. II, 1890. [Cu
V. Babeş.)
12) Un cas de sarcome culane pigmentaire

multiple

îdiopa

thigue avec debut
par les extremites. (Annales de PInstitut de
Pathologie et de Bacteriologie de Bucarest, vol.

I, 2-me partie, 1890, pag. 175). [Cu V.
Babeş]

13) La lepre en Roumanie 2-me congr&s
international de Dermatologie et de SyPhiligraphie), Viena 1892,
14) Resultats obtenus par les înjections
de lymphe de Koch dans les differentes

formes de lâpre. (Revue de Mâdecine, XI, 1891.
Annales de PInstitut de Pathologie et
de Baciâriologie de Bucarest, vol. III,
1892). [Cu V. Babeş]
15) UVeber die Wirkung des Kocwschen Ieilmi
ttels bei Lepra. (Deutsche Medizi
nische Wochenschrift, 1891, pag. 115).
[Cu V. Babeş]
16) Zei Fălle von mehreren !Vochen lang andau
ernder Allgemeinreaction bei
Leprâsen nach
einmaliger

Einspriteung

von

gen îiber die Wirkungen des Tuberhulins.
1891, pag. 503). [Cu y, Babeş.]

0,8 mg.

(Deutsche

Tuberkulin,

Medizinische
”

nebst Bemerkun-

Wochenschrift,
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17) Sur Pan&vrysme syphilitigue de Vaorte. (La Roumanie mâdicale, 1894. Annales
I'Institut de Pathologie et de Bacl&riologie de Bucarest, vol. IV, 189%.) [Cu V.

Babeş.)

18) De

la distribution

du

bacille de la lâpre

dans

Vorganisme.

(Societe de

Bio-

logie, 1895. Annales de Institut de Pathologie et de Bactsriologie de Bucarest, vol.
VI, 1898. [Cu V. Babeş.]
19)

Un

cas de malformation

iînsignifiante

congenitale

de

la

cloison

interauri-

culaire aboutissant ă une lesion mortelle. (Archives des Sciences mâdicales, 1896,
p. 481. Annales de !Institut de Pathologie et de BactSriologie de Bucarest, vol. VI,
1898.) [Cu V. Babeş.]
20) Lepre anesthesique,

ses lesions medullaires,

poris avec la syringomydlie ei la maladie

de

son expression

Morvan.

handlungen
der internationalen
wissenschafilichen
Berlin, 1897, pag. 136.)
21) Lepre. Mesures prophylactigues. (Mitiheilungen

nationalen wissenschaftlichen
22)

De

Lepra-Conferenz

la lepre en Roumanie,

Verhandlungen

der internationalen

ses

rap-

Ver-

Lepra-Conferenz

zu

Berlin,

und Verhandlungen der inter-

zu Berlin,

sa distribution,

clinique.

(Mittheilungen und

son

Berlin, 1897, II, pag. 136.)

extension. (Mittheilungen

wissenschaftlichen

Lepra-Conferenz

und

zu Berlin,

Rerlin 1897, III, pag. 77.)
23) De la lepre anesthesique. (Mittheilungen und Verhandlungen der internationalen

wissenschaftlichen Lepra-Conferenz zu Berlin, Berlin 1897, III, pag. 357.)
24) Troubles de la sensibilite dans la lâpre. (Societ6 mâdicale des Hâpit., 1897.) [Cu
G. Marinescu.]
20)

Une forme spciale

de main

ciet& mâ2icale des H6pitaux,
26) Lesions

tuberculeuses

chez

les lepreuz.

1897.) [Cu

comme

porte

d'entree

de Pathologie

et de

27) Ueber die spinalen Komplikationen
Wochenschrift,

et syringomyelie.

de la fivre typhoide,

hepatite, suppuree et de linfeclion hEmorrhagique.
Annales de /'Institut
[Cu V. Babeş]

— Lepre

(So-

G. Marineseu.]
(Congrăs de

Bactâriologie

der

de

Gonorrhoe.

de Pentero-

tuberculose, 1898.

Bucarest,

vol. VI,

189%.)

(Kliniseh-therapeutische

1899.)

b) În lizba română:
1) Despre pleuresia
1874, in-80, 62 pag.
2) Despre cosmetice
Bucuresci 1879, in-8%,
3) Despre meningita
4) Introducţiune la

in-8%, 16 pag.
5) Angina pectorală.

purulentă

şi în parlicular

despre

tratamentul

ei, Bucuresci

cu basă de plumb şi efectele lor nuisibile asupru sănătăţii,
25 pag.
tuberculosă la adulți, Bucuresci 1884, in-80, 13 pâg., cu o planşă,
clinica medicală din spitalul Brâncovenesc, Bucuresci 1887,
(Buletinul

Societăţii

de

Medicină

din

Bucuresci, 1887.)

6) Anomalii ale rinichiului. (Buletinul Societăţii ae Medicină din Bucuresci, 1887.)
7)
8)
9)
10)
11)

Ficat şi splină, sifilitică. (Buletinul Societăţii de Medicină din Bucurescă, 1887.)
Aderenţe pericardice. (Buletinul Societăţii de Medicină din Bucuresci, 1887 )
Gome sifilitice ale ficatului. (Buletinul Societăţii de Medicină din Bucuresci, 1887.)
Lecfiune clinică asupra examinării unui bolnav, Bucuresci 1888, iîn-80, 16 pag.
Memorii asupra leprei în România. (Progresul Medical Român, 1889 Analele

Institutului de Patologie și de Bacteriologie din Bucuresci, vol. [, 1889.) [Cu V, Babeş.]
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12) Compresiunea măduvei în general și în special
în morbul lui Pott. (Clinica,
1890, p. 121, 145, 181, 231.)
13) Tuberculosa în raport cu unele Profesiuni.
(Clinica, 1890, p. 63.)
14) Tabes dorsal spasmodic. (Clinica, 1890,
p. 85.)
15) Epilepsia jacksoniană. (Clinica, 1890,
p. 13.)
16) Fâisia miliară acută. (Clinica, 1890,
p. 109.)

|
17) Influența unor maladii ale cordului asupra
desvoitării tuberculosei. (Clinica,
1890, p. 39.)
18) Mielita sifilitică precoce. (Clinica,
1890, p. 253.)
19) Cercetări asupra originei atrofică şi pseudo
-ipertrofiei musculare (Analele Institutului de Patologie şi de Bacteriologie, Bucure
sci 1890, anul I, partea 2-a, pag. 17.)

[Cu V. Babeș.]
20) Un cas de maladia lui Addison cu lesiuni
ale centrilor nervoși.
Institutului”de Patologie și de Bacteriologie
din Bucuresci, vol. II, 1890.)

(Analele

21) Un cas de sarcom cutanat Pigmentar
multiplu idiopatic începând prin extremități. (Analele Institutului de Patologie
şi de Bacteriologie, Bucuresci 1890, anui
I,

partea 2-a, pag. 168.) [Cu V. Babeş]

22) Abces al ficatului. (Clinica, 1891, p.
37, 61, 8.)
23) Pieuresiă purulente. (Clinica 1891, p.
121, 137, 157,
24) Sifilida pigmentară. (Clinica 1891, p. 232)

181

și 193.)

25) Sifilisul ficatului. (Clinica, 1892, p. 25 şi 49.)
26) Chist îdatie al ficatului. (Clinica 1892, p. 65.)

27)
lepră.
28)
multe
29)
30)
31)
32)

Resultatele obținute prin înjecțiunile cu
limfa luă Koch în diferite forme de
(Analele Institutului de Patologie şi de Bacteri
ologie din Bucuresci, vol. INI, 1892.)
Lecțiuni de Clinica medicală, Bucuresci
1853, vol. I, in-40, 303 pag, cu mai
figuri în text. — Aneză, 4, ş. a.
Astasie-abasie. (România Medicală, 1893,
p. 250.)
Turburările nervâse în diabet. (România
Medicală, 1893, p. 185 şi 217.)
Tumori întra-craniene. (România Medicală,
1892, p. 335, 863, 393, 425 și 465.)
Aplicaţiunea vesicatorilor ca mijloc de diagnos
tic în lepra. (România Medicală,

1893, p. 8.)
353) Nevrită periferică asociată că lesiuni central
e cerebro-spinale. (România
dicală, 1893, p. 125.)
34) Notă asupra etiologiei pelagrei. (România
Medicală, 1893, p. 57.)

35) Selerosa în plăci. (România Medicală,
1894, p. 1 şi 119.)
36) Despre anevrismul sifilitic al aortei. [Cu
V. Babeş] [România
p. 327.)

37) Despre

asociaţiunile

bacteriene

în

general şi despre

febra

Medicală, 1894,

tifo-palustră în

particular. (România Medicală, 1895,
p. 33, 61.)
38) Percujiunea. (România Medicală, 1895,
p. 89.)
39) Auscultaţiunea, (România Medicală,
1895, p. 161.)
40) Despre auscultația obstetricală. (Român
ia Medicală, 1895, p. 293.)
41), Lecţiune de deschidere. (România Medical
ă, 1895, p. 444.)
42) Asupra distribufiunii bacilului leprei
în organism. [Cu V. Babeş]

Medicală, 1895,:p. 448.)

43) Despre - adeno-careinom pe un cirotic. Origin
ea
acestă privinţă. (România Medicală, 189, p. 233.)

sa.

Me-

(România

Variatele opiniuni în
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44) Despre

meningita

cerebro-spinală

1896, p. 383.)

tuberculăsă

la adulţi.
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(România

Medicală,

45) Despre perforaţiile intestinale. Valdrea temperaturii în aceste complicațiun
i.
Asvergilosa pulmonară, asociată cu febra tifoidă. (România Medicală, 189, p. 511.)

46) Un

cas

de

anomalie

neînsemnată

a septului

atriilor devenind

0

lesiune

mortală. [Cu V. Babeş.] (România Medicală, 189, p. 61. Analele Institutului
de Patologie şi de Bacteriologie din Bucuresci, vol. VI, 1893.)
47) Semeiologia cu aplicațiunile ei la patul bolnavului. (România Medicală,
1897,

p. 57.)
48) Lepra anestesică în ruport cu aşă, disele «lepre degenerate». România Medicală,
1897, p. 410.)

49) Ipocral, doctrinele sale asupra înfecțiunii în raport cu descoperirile
lui
Pasteur. (România Medicală, 1897, p. 425.)
50) Lepra în România, distribuția şi întinderea sa. (România Medicală,
1898,

p. 42, 56, 88.)
51) Studii asupra leprei în România,

Bucuresei

1898, în 80, 27 pag.

52) Lepra anestesică, lesiunile sale medulare, expresiunea sa clinică,
raporturile
sale cu siringomielia şi cu bâla hui Morvan, Bucuresci 1898, în 8%, 28
pag.

53) Despre anevrismul sifilitie al aorteă. (Analele Institutului de Patologie
şi de
Bacteriologie din Bucuresci, vol. VI, 1898.)
54) Asupra distribuțiunii bacilului lepreă în organism. (Analele Iustitutului
de
Patologie și de Bacteriologie din Bucuresci, vol. VI, 1898.)
55) Lesiunile tuberculdse ca portă de intrare a febrei tifoide, a enterohepatbi
tei
supurate şi a înfecțiunii hemoragice. (Analele Institutnlui de Patologie
şi de Bacteriologie din

Bucuresci,

vol. VI, 1898.)

56) Manifestaţiunile spinale ale blenoragiei. (România
57) Auscultaţiunea obstetricală. (Spitalul, 1900, p. 453.)

Medicală, 1899, p. 41.)

Necrologii.
Bulletin de I Academie

Spitalul, 1902, No. 9/10.

de Medecine, Paris 1902, pag. 616.

Presa Medicală Română, 1902, No.
Buletinul Medical, 1902, No. 14.

Voina

Naţională,

9.

1902, 21 Aprilie (4 Maiii).

Analele Academică Române.

-

Tom. XIX.—Desbaterile Academiei în 1896—97, ........
Existenţa uliei în România,

LB
II

de Gr. Ştefănescu.

450“
Sata

Despre microbii mucoși şi septicemia mucâsă, de Dr. V. Babeş.
Despre metoda română în tratamentul turbării, de Dr. V. Babeş.

Cutremurele de pămînt din România
C. Hepiles.

Din

pullicaţiunile

C. Hepites.

în anul 1896 st. n., de Si

Institutului Meteorologie, Anale, tom. XI, de ȘI.

Raport despre lucrările făcute la Institutul de Patologie şi de Bacteriologie de d-nii Dr. C. Starcovici, Dr. G. Proca şi Dr. V. Babeş

„asupra etiologiei febrei aft6se epizootice. de Proi, Dr. V. Babeş.

Ciuma

şi prevenţiunea

ei, de Dr. 7. Feliz.

O metodă nouă pentru măsurarea
D. Negreunu.
Măsurarea resistenţelor

resistențelor electrice mari,

electrice mari dedusă

din metoda

de

lui La-

„coine relativă la măsura forțelor electromotrice, de D. Negreanu.

Machină electrostatică funcţionând
țiune, de D. Negreanu.

în cele două

sensuri

de

rota-

-

Geologia și legenda, de Gr. Ștefănescu. (Cu 4 stampe.)
Valorile câtor-vă constante fisice pentru Bucuresci, de D. Negreanu.
>

Componenta orizontală a forţei
„Tresci, de D. Negreanu.

magnetice

terestre.pentru

Bucu-

XX.-—Desbaterile Academiei în 1897—98..
.....
cc...
Sistemul internaţioual de unităţi electrice, de D. Negreanu,

4,50

Cutremurele de pămînt în România în 1897 st. n., de Şi. C. Hepites.
Resistenţă electrică a electroliţilor şi o metodă. nouă de măsură
a resistenţelor electrolitice mari, de D. Negreanu.
Contribuţiunela determinarea resistenţei electroliţilor, de D. Negreanu.
» : XX. — Memoriile Secţiunii Sciinţifice . . . cc...
.
,
Sediul baceililor leprei din punctul de vedere al invasiunii, al eliminărilor și al combaterii leprei, de Dr. V. Babg.. .....
—,40
Materiale. pentru climatologia României. IX. Plâia la Bucuresci
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Indice

în ultimii 32 de ani. X. Vîntul la Bucuresci şi causa crivăţului.
e Şt; 0. Hepites. . . . . . . . . . ..... . .. ... ...
Contribiuțfuă la Fisiea globului. 1. Declinaţiunea magnetică la Bucuresci. II. Inclinaţiunea magnetică la Bucuresci. De Şt. C. Hepites .
— III. Intensitatea magnetică la Bucuresci, de Şi. C. Hepites.. .
— 1V. Determinări magnetice în România, 'de Şt. C. Hepites . .

alfabetic

al

volumelor

XI —XX

din

Anale,

1om. XĂXI.— Desbaterile Academiei în 1898—99..
Flora fosilă din

România,

..

pentru 1888—1898.

. cc...

—,40
—,20
—,10
—,30.

..

2—

5.—

de Gr. Ștefănescu.

Din publicaţiunile Inst. Meteorologie, Anale, î.XII, de Și. C. Hepites.
Dilataţiunea absolută a. lichidelor determinată cu balanţa lui Mohr
modificată de Westphal și Reimann, de D. Negreanu.

Dare de sâmă de lucrările Congresului internaţional de idrologie, de
climatologie.

şi de geologie de la Liege (Belgia), de Şt.

C. Hepites.

Cutremureie de pămint din România în anul 1898 st. n., de ŞC.

Hepites. -Determinarea comparativă a componentelor orizontale ale forței
magnetice terestre cu busola de inelinaţiune, de D. Negreanu.
- Erorile în observaţiunile magnetice de la Observatoriul magnetic
al Institutului Meteorologie de la Filaret, datorite masselor de
fer, precum şi tramwayului electric cu fir aerian, de D. Negreanu.

>

Tramwayurile electrice şi Observatoriile magnetice, de Și. C. Hepiles.
XXII. Desbaterile Academiei în 1899—1900
.........
Xă17.— Memoriile

Secţiuni Seiințifice.

.

. . e»

ec.

[cc

Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică a României

6.—.
12.—

de

Petru Poni. ..
cc
ceh.
Materiale pentru climatologia României: XI, Repartiţiunea ploii pe
districte şi pe basenuri în România în anul 1898 st.n., de Şt.O.

1,50

Hepites „eee.
— XII. Clima Brăilei, de Şi. C. Hepites.. .....
— XIII. Regimul pluviometric al României, de şt. 0. Hepites.
(Cu 3 figuri şii8charte).

..

Studii de meteorologie agricolă. 1.
„Vegetaţiunii

viței de vie, de Şi.

. .

cc...

.

—,06
—,60

Condiţiunile climatologice ale .

C. Hepites. ee.
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5.—
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Contribuţiuni la Fisica globului. V. Determinări magnetice în România, b. anul 1899, de Și, C. Hepites, ., . .
.—,60
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Notiţe despre lucrările cari ai avut de
fică a României,

de

Generalul

scop deserierea

geogra-

C. 1. Brătianu. (Cu 12 charte).

Geologia şi Legenda, de Gr. Ștefănescu
Direcţiunea medicinei moderne şi noul

de Prof. Dr. V. Babeş.

..
..
Institut de

..... a
Bacteriologie,

cc.
eee
Tom. XXIII.—Desbăterile Academiei . în. 19001901
. : . ! Ea
»
XXIH.— Memoriile Secfiuniă

Sciinţifice . . . .
Cercetări asupra composiţiunii chimice a petroleurilor române,
de Petru Poni. (Cu 1 stampă şi 4 figuri). o...
AL VII-lea Congres geologie internaţional. Partea 1, Excursiune în
Urali şi în Siberia, de Gr. Ştefănescu. (Cu 7 tabele şi cu figuri).
Desvoltarea cunoscinţelor nâstre asupra turbării, de Dr. V. Babeş.
nsemnătalea chartei României pentru economia nâstră naţională,
de Generalul C.I. Brătianu . . ...... Ci.
Materiale pentru climatologia României. XIV. Repartiţiunea ploii pe
districte şi pe basenuri în România în anul 1899, de Şt. 0. Hepiles.
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Din publicaţiunile Institutului meteorologie (a cincia notă), de
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Contribuţiuni la Fisica globului. VI. Determinări magnetice în România, c. anul 1900, de Șt. C. Hopites.
.. ..
—,50
Istoria Igienei în România în sec. al XIX-lea și starea ei la înce-

putul sec. âl XX-lea.— Partea 1. Întâiul memoriă, de Dr].
— Partea I. Al doilea memorii, de Dr. [Pee
..

— Partea 1. Al4reilea memoriă,

Despre

combaterea

răpciugii

Feliz.

de Dr.7. Feliz. ........,

cailor, de Dr.

V. Badbg.. .....

Prejudiţiile sanitare din punct de vedere al sciinţelor sanitare, de

>
»

Dr.

V. Babeş. cc

_

1,50
1,50
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—,30
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—,20
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XXI
— Desbateril
V. e Academiei în 1901—2
...,...... ae
8.—
XXIV.— Memoriile Secţiunii Sciinţifice . . . . o...
=
Cutremurele

de pămînt

în România

în timp de

Ei
-

1391 de ani dela

:

4050-1874, de Gr. Ștefănescu.
.....,.... ae
„40
nsennătatea chartei țării pentru stabilirea regimului cadastral

în România, de Generalul CQ..7. Brătianu. (Cu 1 chartă) . . . -—,50
Notiţe asupra, Asociaţiunii geodesice internaţionale, Fiinţa, misiu-

nea și activitatea sa,de Generalul

Al VIl-lea

Congres

geologic

propriii dis, de Gr. Ştefănescu.

Despre

epidemiile

C. I. Brătianu. (Cu 3 charte).

internațional.

asociate, de

Dr.

Partea

îl. Congresul

(Cu 3 figuri în text)

.....

V. Babeş. .........

i

“i

—,40
—,20

—- Partea II. Al doilea memoriă, de Dr. 1. Peliz .. ......
1.—
— Partea II. Al treilea memorii, de Dr. 1. Feliz, ..... al
nsemnătatea chartei ţării pentru apărarea naţională, -de Genera-

>»
»

Clima dilei de pece Maii, de 1. Si. Murat... :..
i.
Materiale pentru climatologia României. XVI, Climatologia Iaşilor,
de Și. C. Hepites.. ....,
ee.
a.

Cercetări asupra composiţiunii

chimice a petroleurilor române, de

Pelru Poni...
Mortalitatea peseelui de la Herăstrăti şi de la Teiul Dâmnâi din primăvara anului 1902, de Dr. V. Babeş... ............

Observaţiuni asupra puterii apărătâre şi curative a sângelui, de
Dr.

V. Babes.

(Cu

1 stampă).

.

. ..,.,..., ÎI

Plante nouă din România. Note postume, de Dr. Dimitrie Brândză,
(Cu 2 stampe) ...... i.
ae
ee...
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—,50

Cutremurele de pămînt din Româniaîn anul 1901 st. n., de Și. C.
Hepites . . „o...
DOR
20.
Materiale pentru climatologia României. XV. Repartiţiunea ploii pe districte şipe basenuri în România în anul 1900 st. n., de
Și. C. Hepites.
. cca
—50
Clima dilei de Sf. Nicolae 1901 (19 Decemvrie st. n.), de /. Sf. Murat —.20
Istoria Igienei în România. — Partea II. Întâiul memoriu, de
Dr. Îi Relia .
c..
ea
—,50

dul C.I. Brătianu
cc.
ae
O primă încercare asupra lucrărilor astronomice din România până
la finele secolului al XIX-lea, de Şt. 0. Hepites. ,......
XĂV.— Desbaterile Academiei în 1902-33... (Sub presă).
XXV. — Memoriile Secțiunii Sciinţifice. ......
(Sub presă).
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