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ANGELESCU, CONSTANTIN
Medic, om politic
N. 12/25 iun. 1869, Craiova - m. 14 sept. 1948, Piteşti.
A studiat la Şcoala Obedeanu şi Liceul
Carol I din Craiova (1887); Facultatea de
Medicină din Paris (1887-1897). Doctor în medicină (Paris, 1894).
Membru de onoare al Academiei Române
(1934).
La Paris, a fost intern al spitalelor şi a
colaborat la revistele de specialitate Archives
médicales, Annales des médicines, Gasette
des Hopitaux, Mercredi médicale, Presse
médicale. A fost chirurg la Spitalul Brâncovenesc (1897), Spitalul Filantropia Bucureşti; profesor şi director al
Clinicii chirurgicale a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1903);
membru al Partidului Naţional Liberal (1901); ministru al Lucrărilor
publice în guvernul I.C. Brătianu (1914-1916); plenipotenţiar în SUA
(1917-1918) - primul nostru ambasador în acest stat, unde a desfăşurat o susţinută campanie pentru drepturile românilor din
Transilvania şi celelalte teritorii româneşti; ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1918-1919) în guvernul Ion C. Brătianu, primul
guvern al României Mari; ministru al Instrucţiunii Publice (1922-1926,
1927) în guvernul I.C. Brătianu, în guvernul I. Duca (1933-1934) şi în
guvernul Gh. Tătărescu (1934-1938); prim ministru al României (30
dec. 1933 - 4 ian. 1934); ministru de stat şi Consilier al Coroanei
(1941-1947).
A contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc având rol
important şi în promulgarea Legii Învăţământului din 24 iulie 1924. În
timpul său au fost construite numeroase şcoli. Le amintim pe cele din
Craiova: Liceul Fraţii Buzeşti, L i c e u l Elena Cuza, L i c e u l Regina
Elisabeta, Şcoala Superioară de Meserii, Şcoala Profesională de
Fete Madona Dudu, Şcoala Inferioară şi Superioară de Comerţ Gh.
Chiţu; liceele din Băileşti, Pleniţa şi multe şcoli primare în tot judeţul
Dolj. A contribuit, cu bani, la întemeierea Societăţii de Medicină din
Craiova. A fost preşedinte al Comitetului de conducere al Ateneului
Român (1923-1947); membru corespondent al Societăţii Naţionale
de Chirurgie, Paris (1927); membru al Societăţii Internaţionale de
Urologie, Paris (1930); al Societăţii Internaţionale de Chirurgie,
Bruxelles (1929); preşedinte al Academiei de Ştiinţe şi Academiei de
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Medicină din România (1935-1948); preşedinte al Societăţii pentru
Învăţătura Poporului. În 1948 a fost exclus din Academia Română,
repus în drepturi în 1990. A fost principalul organizator al Congreselor Naţionale de Chirurgie. A scris numeroase articole despre
cercetările sale. A fost înălţat la gradul 33 al Ordinului masonic
(1929) şi a devenit membru al Supremului Consiliu de 33 din
România.
A colaborat la România medicală, Revista de chirurgie, Revista
ştiinţelor medicale, România medicală, Spitalul, Journal de chirurgie,
Revue critique.
A fost decorat cu: Legiunea de onoare (Franţa), Ordinul Sf. Sava
(Iugoslavia), Polonia Restituta (Polonia) ş.a.
Arestat în 1948, bolnav, moare în închisoare. Este înmormântat
în cavoul fam. Brătianu, de la Florica.
Opera: La marche de la temperature dans l’anesthésie par
l’éther (1894); 135 cas de l’anesthésie par l’éther dans
l’anesthésie (1895); Cancer primitif de l’épiglotte (1895);
Hysterectomie abdominale totale pour tumeurs fibreuses de
l’utérus chard (Paris, 1897); La septicémie post-operatoire et
son traitement (1900); Le traitement du tétanos chirurgical
(1900); Asepsia mâinilor în chirurgie. Aparat pentru sterilizarea
şi întrebuinţarea săpunului în chirurgie (1904); Discurs ţinut cu
ocaziunea legei Casei rurale (1908); Seroterapia în chirurgie
(1906) ş.a.

