
    

CoxrERINŢE ŢINUȚIE 
PATOLOGIE ŞI DE BAC Împarte TCOEzI 

FASC. II 

SI T10ERC PTDAEOCI 

  

NN NL 

  

  

CONFERINŢE PUBLICE 
ŢINUTE LA INCEPUTUL ANULUI 1902 

»E 

Dr. d. (2 AmBES ) 
moartea me ae e e 

DIRECTOR AL INSTITUTULUI 

    

1) Apa amet î ep 

2) Choleru și cica, Put Ci cai iurga şi combaterea ci, 

pag, 38. — + "Petz it-atiațiieneu feranului român 

muie, pag. S8.— 

  

BUCURESCI 

TIPOGRAYTA. „GAZETEI SĂTEANULUL* 
146-148 CALEA VICTORIEI 

1903 

o



FA 

a 
at 

, 
S 

Ă 
) 

& 
p 1) 

Şi 
Z 

îV 

E 

i 
-49) 

; 

f 
[ 
i 
> 

LA 
a 
i 

 
                 

     

  
   
 

= 
har pi 

a 
ci 

DU e
t
a
 

N
A
I
L
 

- 
; 

E
S
:
 

S 
Pipe 

e 
a
 

Ei 
e 

(
S
E
 

e
 
S
E
 

E 
ze 

= 
D
I
S
 

zi 
A 
I
a
 

PS 
d
a
 

[
A
A
 
r
a
 

SE a
t
 

O 
Lei 

e
:
 
T
A
R
 

AI 
e
 

f 
a
f
 

Pa 
ISO 

fa 
S
i
 

2 
T
A
L
 

i 
E 

2
5
 

M
i
 

i 
O
Z
 

S
i
 

9 
&
 

SL 
7
2
 

S 
O
 

a 
P
r
L
I
R
 

L
A
 

= 
e ate 

ANA 
i
 

. 
I
G
 

=
 S 

A
V
U
 

a
.
 

a
 

Se 

A
 

"
S
E
S
 

S
A
W



j B.C.U.Bucuresti 

NV 
159645



CONFERINŢE ŢINUTE LA ÎNSTITUTUL DE 

PAToLoGIL şi pt" BAcrERTOLOGIE DIN_BUCUuRESCI 

Pop rm st F, SC. ui CASA ! *COALE LCR 
OT Demi EAI Ra Ran = ToBuuoeă DEDUS 

CONFERINTE PUBLICE 
ŢINUTE LA INCEPUTUL ANULUI 1902 

  

  

    

.DE 

Mr. V. MBALLS 

DIRECTOR aL INSTITUTULUI 
  

1) Apa Iucusescilor la începutul erect 190%, pag. 1.— 

2) Cholera și cina pege 21, -- 3) Ităpciuga și combaterea si, 

pug, 35. —-4) Yelagra și situațiunea feranulul român 

pay. 6, — 5) Lepra în Romănia, pay. SS.— 

6) Tubesrt eegsemnilie, 1 Pug. 101, 

   
TIPOGRAFIA „CAZEȚEL SĂTEANULUL: 

146-148 CALEA VICTORIEI 
1903:



  

2] „mosie oua i 
AST, 

ii 

AD



     ia Aoneuteseilor 
la începutul anului 1902 

      

ea dintâiii şi cea ma! bună lege sani- 
iară e aceea a Englilerel, care nu se 
ocupă de cât cu alimentarea cu apă 

a comunelor, cu îndepărtarea materii- 
lor usate, cu regularea riurilor şi cu seca- 
rea, bălților, pe când legea noastră sanitară 
contine tot felul de disposiţiuni personale şi 
administrative, aşa în cât partea care privesce 
apele este neglijată. Din această causă multi- 
plele disposiţiuni ale legei noastre nu-s exe- 
cutate şi nici nu se pot executa, pe când acele 
ale legei englese, care se ocupă numai cu apa |, 
este executată în mod foarte consciincios, şi, , 
în adevăr, gratie acestei legi, Englitera e a-qi 
modelul unef țeri higienice. Vedem deci ce im- 
portanță enormă, are îngrijirea, apelor pentru 
sănătatea publică, 'aşa că, putem afirma că 
până când comunele nu vor avea apă bună şi 
o depărtare a materiilor usate perfectă, starea



  

sanitară desperată de care sufere țeranul,.nu 
se.va putea rădica şi asemeni nici sănătatea 
publică, nici agricultura, nu vor progresa până. 
când nu se vor înlătura bălțile şi se vor re- - 
gula cursurile riurilor. - 
Importanta mare, mai ales a unei ape bune 

de băut, era cunoscută şi înnaintea erei bac- 
teriologice, şi se scia că o apă bună se gă- 
sesce la munte sati în profundimile mari, pe 
când apele de la suprafață a riurilor,” a lacu=! 
rilor erai privite ca suspecte. S'uă cheltuit 
sume enorme pentru a aduce apă de la munte: 
ast-fel la Roma, unde 9 conducte imense ai 
adus cantităţi enorme de apă. Astâ-di nimeut 
nar fi în stare să aducă apă de ia ast-fel 
de depărtare, din causă că ar costa sume cu 
totul disproporţionate. Mai târdiă chimia a 
căutat să găsească, nisce criterii pentru o apă 

-bună de bsut, călăudindu-se de considerațiu- 
„nea că o apă cu multe săruri calcare e dură ” 
şi are  inconveniente pentru menaj, indus- 
trie, şi tot odată căutând să aprecieze curăţe- 
nia apei după presentța sai lipsa unor sub- 
stanţe organice sau: unor săruri, cari intră în 
apă din substanțele organice în descompunere. 
Ast-lel un conţinut anormal în azotate, sultfate, 
sulfuri, cloruri, 'amoniac, mai ales în  sub- 
stanțele reductibile, indică o atare stricare 
a apei. : 

In fine bacteriologia a găsit criterii mai sigure 
pentru a putea constata dacă v upă e bună 
de bâut, constatându-se că o apă care e încăr-: 
cată de substanțe organice în descompunere 
conţine o cantitate mare de microbi şi de multe 
ori microbi cari produc boale. Ast-fel, fără în- 
doială : că boalele tubului digestiv, diareele
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şi mai ales enteritele, sînt dese ori causate de 
microbil din apă. Asemeneu şi cholera, febra 
tifoidă, se iai din o apă infectată cu microbii 
respectivi. Dar se întimplă. ca apa să conţie 
şi alți microbI patogeni periculoşi sănătăței, 
Vom vorbi înnainte de toate de aceşti mi- 

crobi al apei. Se scie că microbil sai bacte- 
- viile sînt ființe foarte mici, cari se găsesc în 
aer şi in pâmint şi cari ati scopul: principal 
ca, împreună cu alte organisme de-a descompu- 
ne organismele vii sau moarte până să devie 
din noi pămint. Microbii cu toată micimea. lor, 
ocupă mai mult loc de cât toate organismele 
împreună, inlocuind substantele. organice şi 
moarte, şi ai o importanţă, fourte mare fiind 
că producend pămîntul fertil prin descompune- 
rea, organismelor, fără dinşii, o viaţă organică 
ar îl imposibilă. : | 
Forma microbilor e foarte simplă, se înmul- 

țesc foarte repede şi produc substanţe - vâtă- 
mătoare cari opresc înmulţirea lor la infinit. 
Ei sint de formă rotundă sai bastonaşe, mo- 
bile saă imobile, formând o cantitate enormă 
de varietăți şi specii, producând unii fermen- 
taţiuni, alții putrefacţii, alţii descompun sub- 
stanțe hidrocarbonale, alţii amoniacul, alții 
descompunând diferitele substanțe organice, pe. - 
cari se desvoltă, produce acid carbonic, apă. 
AI microbi ai rolul de-a ataca viaţa orga- 
nismelor, în adevăr mai mult 'de 34 a oameni- 
lor mor de boale produse de microbi prin pro- 
dusele lor particulare. Aceşti microb! intră în 
-apă prin aer, pămînt, dejecțiuni şi cadavre. 

Apa din muute eşind din stânci şi apa din 
profundime, de obicei, n'a microbi, cea de la 

* suprafaţă e mai mult sai mal puţin încărcată
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de microbi. Apa din mijlocul unei. i. populaţiuni 
dense, conţine mulţi microbi: aşa Dâmboviţa, 
intrând în oraş, are 1000 microbi la 1 cm. cub, 
eşind din oraş, conţine peste 100,000 microbi 
la 4 cm. Pămiîntul numai până la o profun- 
dime de câţi-va metri conţine "microbi, în pro- 
fundime ar îi steril, dacă, n'ar exista crăpături 
prin care apa de la suprafaţă intră în stratu- 

rile profunde aquifere. Când facem un puț des- 
chis, el se va intecta din aer: şi din păreti, şi 
va conține apă plină de microbi, cari vor fi 
cu. atât mat periculoşi dacă puţul se găsesce în 
apropierea locuinţelor şi haznalei.permeabile 
care prin crepături poale comunica cu puţul, 
Pentru a examina, microbii apei, procedăm 

ast-fel: luăm cu o pipetă sterilă, o cantitate 
de apă şi o amestecăm cu gelatină, pe care o 
vErsâm întrun cristalisor, unde închegându-se 
gelatina se desvoltă isolat colonii de microbi, 
cari pot îi privite ca organisme sai societăţi 
organisate de microbi. Cu ajutorul unui comp- 
tor, numărăm -coloniile cari -corespund fie- 
care la un microb. Cunoscând forma coloniilor 
de microbi patogeni, vom putea să le! distin- 
gem, să le atingem cu un ac de platină steri- 
lisat şi să introducem o părticică în o epru- 
betă cu gelatină. Putem să ne convingem de 
presenţa germenilor patogeni, injectând apă 
la un animal sensibil care se îmbolnăvesce. 

După. o experienţă iungă am stabilit că o apă 
bună n'ar trebui să contie în un centimetru c. 
mai mult de cât 100 microbi în termen medii 
şi nici o dată numărul microbilor să'nu a- | 
jungă la 1000, căci în acest cas e sigur că 
această apă e expusă la infecţiune. O apă 
bună nu trebue să conţie microbi patogeni sa
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microbi cari aparţin grupelor de microbi pa- 
togeni, căci se scie că există varietăţi de 
microbi, cari se schimbă în apă, perdena pa- 
togenitatea lor “în anume condițiuni. Aceste 
varietăţi pot să-și recapete calităţi patogene 
ale acelor microbi, din cari sai născut. A- 
ceastă cercetare  bacteriologică va trebui fâ- 
cută la toate apele de consumaţie, şi trebue să 
se facă chiar dilnic pentru ape filtrate, spre a | 
se vedea dacă filtrele nu-s stricate. 

Din cele expuse: reese că. nu putem : între- 

buinţa direct ape de lu, suprafață pentru. a- 
limentarea oraşelor cu apă. S'ai imaginat ai- 
ferite metode spre a purifica aceste ape: aşa, 

„prin filtre, oxidare, sedimentare. Toate aceste 

metode pot da oare-cari resultate. Ast-fel fil- 
trația apei în mare cantitate se produce în 
modul următor : apa riului este condusă asupra 
unei suprafeţe mari, unde se găsesce nisip, 
apoi petriş, apoi bolovani, si apa, filtrând prin 

- aceste straturi, se curăță, producând un strat 
de nămol la suprafaţă, care servă cu adevă- 
rată membrană filtrantă. Şi la Bâcu s'a con- 
struit atari filtre, dar cari au fost greşite de la 
început, fiind-că apa Dâmboviţei în regiunea 
filtrelor nu produce aceustă membrană, ci de- 
pune o cantitate de lut care impiedecă filtraţia. : 

Nu voii să vorbesc de celealalte inconve- 
- niente ale acestor filtre : că pereţii filtrelor nu-s 
impermeabili, că apa se înfiltrează în părțile 
vecine stagnând în jurul lor gi producând boale. 
Putem resuma inconvenientele filtrelor ac- 

tuale în punctele următoare : 1) Apa de Dâm- 
“boviţa nu se poate filtra in regiunea filtrelor, | 
depunând o cantitate mare de lut prin care: 

filtrarea nu se face in mod complect şi trebue



o presiune. foarte mare prin care se deranjază 
"“disposițiunea stratelor filtrante. 

2) Păreţii filtrului şi basa, nu sint imper- 
meabile, lăsând să “treacă apa în vecinătate, 
unde produce băltoage iufecte. 

3) Filtrele sint preu mari, chiar după ce siaă 
împărţit, şi nu pot îi supraveghiate şi schim- 
bate.pentru a îi curățite. a 

4) Din causa, nesolidităţei păreților şi baset 
filtrelor, acestea se dărâmă, lennul 'se putri- 
fică şi ţeava colectoare se cufundă asa în cât 
Sint multe pierderi de apă. . 

5) Filtrele nu sint acoperite, în cât înghiaţă 
iarna şi din această causă nu pot functiona. 

6) Reţeaua de distribuire a apei în oraş nu 
e impermeabilă în cât se produe pierderi în- 
semnate. . 
Trebue abandonate deci aceste filtre insufi- 

ciente carl nu rețin microbii. S'a mai încercat 
sedimentarea apei sai distrugerea inicrobilor 
prin substanțe chimice în mic ca: clorura de 
calci, care nu dă înse o apă curată ; sai cu 
brom, care e scump şi procedeul foarte com- 
plicat. Noi am găsit că prin piatră acră apa 
nu numai se clarifică, dar poate să devină şi 
sterilă dacă _sedimentarea se face în anume 
mod, pereţii vasului trebue să fie netedi, apa . 
trebue să fie rece etc. Am calcului și indicat 
cantitatea suficientă de piatră acră pentru apa, 
de Bâcu. Cu toate acestea aparatele indicate 
de noi, ne fabricându-se în mod exact, am 
renuntat la această metodă, de sterilisare, Nu- 
mal ozcnisarea apei a dat resultute bune pro- 
ducându-se ozon prin electricitate, care reduce 
şi distruge materiile organice şi anume mi- 
crobii. Perfecţionându-se acest sistein, el va



putea poate cu timpul complecta acţiunea ela- 
rifiantă a, filtrelor. Pentru present trebuea înse 
căutată altă apă mat sigură cu a Dâmboviţei. 

Se dice câ Dâmboviţa e o upă dulce şi nu. 
trebue abandonată. Neapărat apele de la su- 
pratață sint dulci şi nu conţin în un litru de 
apă, de cât cam 13 pârți de calcar. Se poate 
constata duritatea apei ast-fel: amestecâm o 
cantitate de apă cu 0 soluție titrată de sâpuă, 

sciind .că apa leagă parte din săpun, şi că mo- 
„ mentul, când se produce o spumă permanentă, 
“arată, cât săpun a fost legat de calcar, ceea 
ce corespunde „unei cantităţi delerminate' de 

calcar. O apă are 20—22 hidrometrice ger- 
mâne când conţine 22 miligrame de oxid de 
calciă în 109 grame apă. Deci o apă mai dură, 
nu vatămă sănătatea, poate avea înse incon- 
veniente industriale, depunând pe cazane un. 
precipitat, fierbe mat greu legumele şi consumă - 
mai mult săpun. Putem dice că fie-care grad 
hidrometric' consumă 2. gr. de săpun în 10 litri. 
Ast-fel în cât dacă apa Dâmboviţei are un 
grad hidrometric de 10—12, va consuma cu 
câte-va grame mai puţin săpun de cât apa 
de lu Bragadiru cu 13% hidrometrice. Toate a- 
ceste incoveniente sint de puțină importantă 
şi sa stabilit că o apă cu mai puţin de 200 
germane, poate servi pentru menaj şi industrie, 
După ce-am dat alarma în privinţa. perico- 

ului la care ne expunem cu filtrul de la Bâcu, 
sa căutat o altă apă, si am propus anume 
de-a lua apa din straturile mai protunde ale 

„ subsolului, considerând mai ales că dela Car- - 
pați la Marea Neagră, există o pantă conti- 
nuă pe care curg toate riurile, şi m'am con- 
vins că sub aceste riuri” există un curent
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profund care de la Carpaţi se dirige spre Ma- 
rea Neagră, în unele locuri mal profunde for- 
mând şi nisce basinuri. Această, apă trebue 
să se găsească sub presiune şi sub diferite 
straturi impermeabile, cari o apt&ră în contra 
infecţiunilor. Această apă se infiltrează în 
munţi, unde se deschid stratele geologice, şi 

- anume stratele acestea, permeabile formate 
de petriş. - | , . 

Ploile infiltrându-se în munţi, apa va curge 
spre vale. Neapărat că aceste straturi pro-, 
funde se pot deschide'şi mal jos de munţi. In“ 
teză, generală înse putem dice, că această apă 
e în mare parte aceea-şi ca şi cea de la munte 
având oare care avantaje faţă, de cea de munte, 
adică această apă în cursul sări foarte lent, 
adică 30 metri pe di, se filtrează din ce în ce 
mal bine şi tocmai prin curgerea lentă se: 
compensează inegalitatea. debitului apel de la 
munte. Această idee era împărtăşită de d-nil 
Ingineri Cucu şi Radu, şi cel din urmă, a in- 
dicat regiunea Argeşului, ca mal favorabilă, 
pentru extragerea acestei ape. 

D-nul Inginer Cucu fâcuse sondaje în dife- 
rite regiuni. şi a găsit o apă cristalină rece, 
de 11—120, cu temperatură constantă, aproape 
la 12 metri sub sol, fiind acoperită de-un strat 
gros de argilă, având ca basă tot un alt 
strat impermeabil. ” - | 

Apa aceasta are o duritate de la 13—160 ger- 
mane aşa în cât era, nu numal perfect pota- 
bilă şi sănătoasă, dar şi potrivită pentru in- 
dustrie şi. casă, Chestiunea cea: mai impor- 
tantă era dacă, există destulă apă în acea 
regiune. S'au.adus din străinătate cel mai 
însemnați hidrologi, Lindley, Bechman, etc. cari



toți sau pronunțat pentru această apă, mai 
ales Thiem, câre constată că 'din diferite re- 
giuni s'ur putea extrage cam 20,000 metri pe di 
Cu toate acestea sa deşteptat o luptă fana- 
tică de la început, în.contra acestei ape. 

Unii afirmaii că filtrele trebuesc reparate şi 
chiar sai acoperit filtrele cu multe cheltucli 
şi fâră efect, căci s'au dărămat înnainte de a, 
se isprăvi. 

Aceşti partisani al filtrelor. ată uitat că apa 
„nu se “poate filtra în aceste regiuni. Altii, mai 
ales geologii, afirmă că trebue să mergem la 
munte, căci numai acolo din şisturi , cristaline 
Sar putea, capăta o apă destul de dulce. In a- 
dever la Sinaia e o apă excelentă, cu duritate 
mat mică ca a Dâmboviței. Şi în alte regiuni 
ale Carpatilor se găsesce multă apă, mai ales 
în regiuni calcare, cu toată această causă, 
apa poate fi foarte dulce. 

Ast-fel spre exemplu chiar la noi în țeară, 
Dâmbovicioara, Lunca, apoi izvoarele cari a- 
limentează Viena etc. es din calcar. In tesă 
generală şi la munte se caută apă din şisturi 
calcare cari ati multe cr&pături şi cavităţi conţi- 
nând apă. E adevărat că prin aceste crăpături 
pot intra, şi microbi, există chiar locuri, grote 
cu lacuri, în cari. trăese pesci şi plante, ast-fel 
în cât această apă numai sterilă nu va îi. 
Vedem deci că această apă nu e tot-deauna 
pură. Poate chiar să fie mai dură chiar ca 
apa din jurul Bucurescilor,. precum sint u- 
nele surse, cari servă la alimentaţia Vienei. 

"Înse inconvenientul cel mai mare al apel de 
munte este că, nici acolo unde munţii sint a- 
coperiţi cu zăpadă eternă, debitul nu e egal şi 

în timpul de secetă şi al unei erne grele, de
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multe ori lipsesce apu Ast-fel debitul la Car- . 
pati, unde s'a făcut încercări nu e de loc con- 
stant, pe când unii aă găsit acolo 50.000 m 
cubi pe di, alții n'aii găsit în periode de secetă 
de cât 5—6000 m. e. aceea ce să şi explică munții 
nefiind acoperiţi cu zăpadă; asemeni şi la Viena, 
sint variaţii enorme în debitut apei de munte. 
La noi în țeară, mui ales unde pasc vitele în ju- 
rul acestor surse, puritatea apelor nu e de loc 
garantată, apoi trebue să considerăm depăr- 
tarea munţilor aşa în cât aducerea acestor * 

"ape nesigure ar costa cel puțin 95 milioane, de 
"cari nu dispune comuna. - „ 

Era deci indicat a se extrage apa din sub- 
solul văei riurilor din apropierea Bucurescilor. 
In adevăr, după indicaţiile lui 'Thiem, s'a făcut 
puturi profunde foarte eftine, cari din valea 
“Argeşului ar fl putut fi conduse la Bucuresci, 
înse din diferite considerațiuni, d-l Cucu şi 
apoi d-l Radu au ales un teren mai apropiat 
de Bucuresci, unde apa e'mai: dulce şi unde, - 
după calculul d-lui Radu, se pot extrage 
cam 25—40,000 m. ce. pe di. adică atât cât ar 
putea satisface trebuinţile Bucurescilor, D-l 
Radu a ales alt sistem de puțuri mai mari, 
cu pompe mai puternice şi, fiind mai jos de cât 
la Ulm unde lucrase d-l Thiem, îi trebuea mai 
multe sisteme de pompe pentru a rădica apa 

„ până la, conductele Bucurescilor. Nu este locul 
de a discuta dacă d-l Radu a făcut bine, căci 
de oparte d-lui ne dă în adevăr cantitatea pro- 
misă, şi instalația nu a depăşit prevederile, 
aşa în cât această apă ne revine foarte eftină,: 
mai eftină ca ori ce instalaţie din ţeară, saă 
străinătate, afară de oraşele din mijlocul mun- 
ţilor cum este Sinaia. -
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Neapărat, şi timpul ne va, areta dacă lucra- 
rea, e-bine executată, dacă puţurile nu se vor 
strica prin pompare, dacă nu se va micşora 
debitul apei, ducă nu se vor întroduce cu tim- 
pul substante vătămătoare sai fier sai sare. 
Neapărat că nu putem astă-di formula nici o 
încriminare pentru aceea, ce cu timpul se poate 
întîmpla. Ceea, ce e sigur e că puţurile sint 
solide, bine lucrate, şi apa nu- contine microbi 
sau o cantitate infinit 'de mică, fără efect vă- 
tămător. Cu: toate acestea, precum ori ce-lu- 
cru noi, şi această apă e mult combătută mai i 
ales din causa durităței ei. cu toate că duri: 
tatea, acesta e foarte: mică, mai mică ca. 
a multor oraşe din cele mat salubre din străi- , 
nătate.. S'a aretat înse alt inconvenient mult - 

, Duritatea apei de alimentare a diferitelor oraşe 

grade : , grade 
, - germane . germane 

2 [ ISoblenz . . 18.33 Bernburg . . 15 
24 IKonigsberg . 5.38 Bonn . . . . 18 
25| Magdeburg . 20% Dresda ... 3 
"| Oltendorf. ; 22.85 2 [Dusseldort . .. 8 
ie S[Hal a Ss... . 15 
2 (Erfurt . . . 10[%|Hannover . . 16 
3 | Heilbronn . .: 11| oJiKarlsruhe . . 19 3 | Klagenfurt. . 12[9|Lipsea . . .-9 
3) Sulzburge . , 44 & [Strassburg . . 13 
3] Ulm . . . . 13| <|'Westend (Berlin) 17 2 | XVinterthur. . 414 Viena Sixenstein 13 |, 
2 | Wiirzburg . . 30 __ IBucuresci . . 13 atLonadra . . ..: Paris (ara de marse/ 12 

mai mare, adecă s'a aretat că calcului făcut 
bentru cantitalea apei necesare Capitalei, 
era greşit, şi că populaţia de câţi-va ani s'a 
obicinuit cu răsipa apel, căci pe-când în 1896. -
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Siaii consumat 28,000 m. c., în 1901 s'aii con- 
sumat 56,000 m. e. aşa că de fie-care locuitor 
vine vre-o 250 m. e. pe di, pe când s'a admis 
cantitatea cea mai mare de apă pentru fie- 
care locuitor numai 150 m. c.,: căci chiar o- 
raşele cele mai salubre nu cheltuese de cât 
-10—100 m. e. de locuitor. Vădând această ră- 
sipă primăria a împărţit oraşul în 2 părţi:.0 
parte care a fost alimentată cu apă de Bra- 
gadiru şi altă parte, care capătă apă prin fil- 
trele de Ja Bâcu, Astă-di înse câți-va oameni 
influenți, în regiunea care capătă apă de la 
Bragadiru, cerea ca să capete şi ei, câte-va 
ore pe di, apă de Dâmboviţa, aşa în cât a- 
ceastă apă de Bragadiru ideală a fost ameste- 
cată cu cea infectă de Dâmboviţa. Această apă 
amestecată e periculoasă sănătăţei, căcă tubu- 
rile erau în fie-care di infectate de apă infectă 
de la Bâcu, ast-fel-în cât s'a dat locuitorilor 
o.apă care a intrunit desavantajele și apei de 
la Bâcu şi apel de la Bragadiru. Mi se pare 
incă că primăria -a revenit şi dă unei părți a 
Capitalei, apă bună de Bragadiru. Cu toate a- 
ceste am putut constata că si cu acest procedeii 
o amestecare a apei bune cu cea infectă ne. e 
cu totul înlăturată. Am recomandat fierberea, 
acestei ape nesigure, Neaptrat că dacă acum 
se dă apă pură de Bragadiru, ea nu trebue 
filtrată, nici fiartă. La vară când apa de Bâcu. 
e turbure, caldă, plină 'de microbi, populația 
se va convinge de imensa: bine-facere a apei. 

cristaline şi sterile de'la Bragadiru. 
“Nu putem înse admite că o. parte a popula- 

ției şi anume cea mai săracă, să, fie silită a 
bea apă murdară de la Bâcu, în adevăr d-l 
„Radu a declarat că n'a isprăvit lucrările. Din
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sumele acordate pentru 40,000 m. c. mat există 
1+000,000 din cari se poate întinde reţeaua pu- 
turilor, ast-fel în cât să se mai procure ' cele 
15,000 m. c. necesare oraşului, sai se poate 
„recurge la o altă apă din straturi mai pro- 
funde. In adever d-l Radu a şi găsit această 
apă tocmal în incinta, fortificațiilor, la Ciurel 
în valea Dâmboviței, la 150—230 m. profundime, 
Un singur put dă 1000 m. c, pe di, aşa. în cât 
15 puțuri, cari ar costa 1,000,000, ar putea da 
această apă care după experienţele d-lui Radu, 
pare a avea un debit constant. Această apă 
pare a fi ideală, având 110 şi un grad hidro- 
metric 3—6o. E cristalină, de uni gust excelent. 
Dacă sar amestecau 15,000 m. c. din această 
apă cu cea, de la Bragadiru, sar căpăta o apă 
adevărat ideală mai bună ca cea de la Viena. 
Inse apa noastră în aceste condițiuni ar costa 

„3% cât cea de la Viena. Ori ce om nepreocu- 
pat va vedea că avem o upă bună şi putem 
să ne procurâm o apă ideală in condiții ex- 
cepțional de favorabile, remânând ca viitorul 

"să arate dacă prevederile în ceea ce privesce 
debitul constant şi proprietățile apei se vor 
menținea. Avem toată nădejdea, să, presupunem 
aceasta. In tot casul prin noua alimenta ție sîn- 
tem mult mal puţin expuşi la surprise de cât 
cum am [i dacă am avea apă de la munte. 
„Este trebuință să mai revenim asupra unor 
imputări cari sai făcut apei de la Bragadiru, 

In ceea ce privesce canlitalea necesară pen- 
tru Bucuresci am vădut că Capitala, se găsesce 
în condițiuni excepţionule din causa înlinderet 
mari a oraşului, care cere mai multă apă pen- 
tru stropirea stradelor şi grădinilor de cât 

„alte oraşe. Ar fi grei să interdicem întrebuin- :
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tar ea cât mai întinsă a upei pentru curățirea 
locuinţelor, spălarea closetelor şi îndepărtarea. 
substantelor usate, pentru curățirea! stradelor, 
dar este cu totul inadmisibil ca prin simplă, . 
neglijență, şi fără, nici un folos. să se risipească, 
apa. 
Publisăm aci o tabelă a cantităților de apă 

consumate în diferite oraşe. mari. - 

Cantitatea apet consumată gilnic pe cap de 
locuitor (1892) 
  

  

  
  

  
    

      
    

    
    

. Minim || Maximl| Media ORAŞELE 
. - Litri Litri Litri 

Berlin 18| 91 08 
Breslau „57 || 104 "16 
Mugdeburg 62 || 110 89 
Braunschweig + 43 || 103 09 
Hamburg . 163 || 940| 205- 
Colonia 124 || 224 || 169 
Dresda 48 195 Si 
Lipsca . 64 || 123 97 
Dusseldorf 46 |: 127 s2 
Bonn. 48 158 91 
Miinster 21 10 5i 
Weimar 31 13 54 
Osnabriel 9 48 ||: 19 
Munchen 172 || 134 11 
Frankfurt p. | 98. 14 
Basel . 92| 1531 109 
Wiesbaden 52 || 1412 75 
Gotha 50 87 61. 
“Bucuresci . — — || 260 

La nol debitul apei ar trebui să fie mai mie 
de cât în alte orâşe mari, mai cu seamă din 
causă că reţeaua conductelor. nu e complectă 

  

 



  

şi anume raza exterioară a oraşului precum şi 
„multe case chiar în mijlocul oraşului nu sînt. 
-legate cu conductele oraşului. ” - 

Cu toate acestea în vederea neceşităței com- . 
plectărei obligaiorie a rețelei conductelor va. 
trebui să, socotim 150 litri de apă pe cap de 

„locuitor, aceea ce pentru Bucuresci, . socotind 
şi asupra, unei sporiri a populațiunei, cores- 
punde cu un debit de aproape 50,000 metri 
cubi de apă pentru.24% ore. 

- Se pune întrebarea dacă la not apa se răsi- 
pesce şi dacă va fi necesur să se ia măsuri 
pentru .ă,. împiedeca această râsipă, Răsipa în- 
adevăr există în cea mal mare măsură, căci se 
întrebuinţează dilnie în loc de 40,000 m. cubi 
56,009 m. e., adecă cam 210 litri pe cap. Este 
deci neapărat necesar să, se controleze debitul 
de apă prin contori, înse nu va fi bine să o 
restringem prea mult, căci la no! apa trebue 
să fie unul din mijloacele cele mai importante: 

„ pentru curățirea şi deşertarea materiilor usate, 
Numai atunci când contorul ar ureta o ră- 

sipă peste mâsură va fi admisibil o suprata- 
xare oare care, In tot cusul este o exigentă 
absolută ca upa să se 'dea cât se poate de 

“eilin. Ar trebui că toate casele să participe 
la taxa minimală asupra apel pentru a cons- 

- tringe şi pe cele ce n'are legătură să instaleze 
" conductele, : 

De altă parte înse trebue să ne gândim şi 
la cheltuelile mari ale oraşului şi la greutatea, 
de a se procura o cantitate mare peste mâ&sură, 
de apă bună asl-fel în cât şi din acest: punct. 
de vedere se impune -o oare-care oprire a ră- 
sipei peste mâsură de apă. -
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Mai cu seamă în momentui de faţă când po- 
sedăm o apă fâră microbi, în cantitate. de abia 
40,000 metri cubi, trebue să, luăm oare-cari m&- 
surl pentru a împiedeca această enormă răsipă, 
După experiența de până acum, maximul 

cerinţei pentru Bucuresci este aproape 50,000 
„de metri cubi, de sigur sînt anotimpuri iarnă, 
şi dile unde nu ne trebue de cât 30,000, dar 
este prima, regulă în aprovisionarea unul oraş 
cu apă s'o socotim tot-deauna pe maximul de- 
bitului, mai cu seamă atunci când nu dispu- 
nem de reservoare suficiente pentru cerinţi ex- 
tra-ordinare, Ma | 

” Să ne resumăm în ceea, ce privesce calităţile 
„apei de la Bragadiru. 

O apă .bună de băut, din punct de vedere 
chimic, trebue să insuşească următoarele con- 
dițiuni : . 

1. Apa trebue să fie fără miros şi fără gust, 
dar şi de o temperatură constantă nu peste 1%. 

2. Să nu depăşească duritatea de 18 grade 
germane, care duritate. nu trebue să fie pro- 
dusă prin magnesie, înse nici ape mal dure nu 
sint vă&tămătoare sănătătei, ci numal industriei. 

3. Să nu conţie multe săruri de clor, sultur, 
nitrate; nu trebue oxigen liber cum se credea. 

4. Să nu conţie substanţe toxice, 'nici chiar 
urme de plumb, idrogen sulfuros, ete. 

5. Să fie exclusă ori ce posibilitate ca, să in- 
tre în stratul aquiier saii în filtre ape mena- 
gere sati lichide infecte. | . 

6. Să nu conţie resturi menagere sai ouă 
de parasiţi sai stofării, să nu fie în putrefacție 
sai fermentatie. . 

7. Să nu conţie, după probe repetate, nici o 
dată o cantitate mai mare de microbi, să nu
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conție de ordinar mat mult de 100 de microbi 
într'un cm, cub şi nici o dată mar multi de cât 
1000. 

8. Să nu contie microbi. producând boale şi 
nici varietăți de microbi din grupul microbilor * 
patogeni. Ă 

Pentru industrie se cere o apă: cât se poate 
mai dulce, înse un titru de 18 grade germane 

este încă admisibil pentru cele mai multe in- 
dustrii din Bucuresci. Chiar pentru „fabrici de 
bere ge admite mat uşor o apă puțin dură de 
cât una încărcată cu microbi. 

O bună apă menageră trebue asemenea, să fie 
dulce, înse o duritate de 15 grade germane 

este încă bună şi fierbe destul de bine legu- 
mele. Neapărat cu cât o apă e mat dulce cu 
atât spală mai bine şi cu. mai puțin săpun, 
căci, pentru fie-care grad de duritate se pier- 
de 2 grame de săpun la 10 litri. Ast-fel cu 
apa din Dâmbovița trebue 3—4 grame săpun 
mai puţin de cât cu apa dela Bragadiru, a- 
ceea ce nu represintă o cheltueală mare. Ne- 
apărat prin fierberea unei ape dure se depune 
un mie precipitat, care înse nu are nici un.in- 
convenient. 

Pentru beut apa poate să conţie mult mai 
mult var de cât apa, de la Bragadiru fără a 

| presenta cel mai mic inconvenient pentru să- 
nătate. 

Toate aceste condițiuni sint întrunite în apa 
de la, Bragadiru ş si, dacă, apa aceasta nu se va 
schimba în reă, ceea ce nu e probabil, vom fi 
găsit cea mai bună soluţie a chestiel apel: 

căci am vădut că aparide: ja: „Bâcu nu întru- 
nesce condiţiile cele' mâl importante ale unei 
ape. bune, adecă, (să „fie; sterilă,, din contra 

  



e tot-deauna încărcată cu microbi şi epidemiile 
de cari suferă capitala sînt în mare parle da- 

„torite acestei ape infecte şi puţurilor deschise 
sai superficiale din capitală, trebue desfiintate 
cât de curând şi înlocuite cu conducte, adu- 
când o apă bună. 

Este cu totul greşit procedeul usitat la Bu- 
curesci de a închide puțurile deschise şi încăr- 
cate de microbi. numal în casul când sint în 
apropiere imediată de haznale sai dacă în curte 
s'aii ivit casuri de febră tifoidă, căcl nu este 
perm:s să expunem populațiunea la inbolnăviri 
ci trebue înbolnăvirile prevenite prin închiderea 
puturilor infecte. 

In adevăr de când avem apă de Bragadiru, 
“epidemiile aii deserescut sensibil în regiunile 

. alimentate cu această apă. - 
Dacă am avea apă 'de' munte, « ea, ar f foarte 

scumpă şi nam avea nici o garanție în pri-. 
vința debitului şi chiar în privința, sterilităței 
ci, după cum am aretat mai sus. 
Numal âpa din profundime corespunde tutu- 

ror condițiunilor,. cantitatea apel e mai mult 
asigurată, calităţile chimice sînt mar favora- 
bile de cât a multor oraşe mari dine străină- 
tate, după cum aretă tabela alăturată, anume - 
titrul apei sai conţinutul în var e favorabil, 
nici nu există prea multă magnesie şi apa-e 
sterilă. Trebue înse înnainte de toate ca Şi con- .. 
ductele să fie sterile, să nu fie permeabile, să 
nu conție murdării şi că apa să nu se amestece 
cu apă de Bâcu nici să nu se dea alternativ prin 
aceea-si rețea, când apă de Bâcu când apă 
de Bragadiru. Va trebui să se mal îndrepte şi 
alte incoveniente. Ast- fel se pare că reţeaua
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oraşului nu e impermeabilă şi că se pierd mari 
„cantități de apă prin țevi şi printre ţevi. 
Apoi am constatat că reteaua, oraşului posedă 

legături multiple prin cari se amestecă apa 
din diferite ramificațiuni. Ast-fel nu numai a- 

“tunci când oraşul dă în adins apă de la Bâcu 
centrului oraşului, dar și când se debita uşa 

- disa apă pură de la Bragadiru, această apă 
se amestecă, cu apa infectă de la Bâcu. Ase- 
menea, partea superioară a oraşului ce captlă 
numai apa de la Bâcu,-in realitate capătă o 
apă amestecată, aceea ce reese din cercetările 
chimistului institutului, constatându-se că apa 
Bragadiru conţinend în aceea-şi di 111 mg. sare 
la un litru apă şi avendo duritate (francesă) de 
950, apa de la Bâcu are 45 mg. sare şi 13-80. 
de duritate. | i 

La institutul nostru înse unde ar trebui să, 
vie numat apa de la Bâcu, apa are 302 mg. 
sare şi o duritate de 16-20, aceea ce arată că 
apa şi la.noi vine amestecată, cu aceea de la. 
“Bragadiru. Din aceste cercetări reese că până - 
„când oraşul este alimentat cu cele două feluri 
de apă nu vom fi nicăeri sipuri că apa ce bem 
nu este amestecată cu apa infectă. Trebue 
deci neapărat să se elimineze cu totul apa de 
la Bâcu şi complectată cantitatea de apă: ce 
dă Bragadirul. , ae 

Această apă va deveni ideală şi mal bună de 
cât cea dela Viena, după ce se vor complecta 
lucrările prin - aducerea apei din profundimi 
mari, unde se găsesce chiar o apă prea dulce 
(ca la Ciurel), care amestecată cu cea de Bra-. 
gadiru, ar da o duritate ideală.
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-In ori ce cas trebue să avem la disposiţie 
multă apă pentru toate trebuinţile, dându-se 
150 litri apă de cap de locuitor ; ceea ce este 
foarte suficient, remănând ca pentru depăşirea 
acestei cantități enorme, adecă pentru risipa 
evidentă să se plătească o suprataxă, E 

In felul acesta Bucurescii vor fi prevăduţi cu 
cea mai bună apă posibilă, ceea ce este înce- 
putul. unei asanări raţionale a Capitalei.



      

HOLERA ȘI CIUMA 

cest institut servă pentru . dout scopuri 
"principale, întâiă pentru a studia şi.a 
"combate boalele din interiorul ţerei şi în 
al doilea rând pentru a ne garanta și 

pentru a garanta Europa în potriva, epidemii- . 
lor mari cari îşi iai origină în Orient si cari 
din timp în timp se întind şi năvălese cu furie * 

  

“asupra țerilor civilisate. Romănia la. limita 
Orientului cra în: tot-deauna mult bântuită de 
aceste epidemii, printre cari holera, şi - ciuma 
ocupă locul principal, ast-fel--în cât „Europa . 
luase în tot-deauna măsuri extra-ordinare pen-. 
tru a se teri de România. In timpul modern | 
inse Occidentul şi-a exprimat incredere în țeara 
noastră încredinţându-se în consiliul sanitar 
român, care, până în diua de astă-di, s'a aretat 
demn de această incredere, nelăsând să treacă 

"aceste boale prin țeara noastră, In adevăr. pe 
când ţerile orientale posedă consilii sanitare 
iuternaționale, Romănia apără, interesele sa- 
itare ale sale şi ale Europei prin .consiliul 
săi sanitar naţional,
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Increderea străinătăţer era, încă mult ridicată, 
când s'a creăt la Bucuresci institutul de bac-: 
teriologie; destinat de la început a da o basă 

„Sciințilică lucrărilor consiliului sanitar, şi cure 
curând: deveni celebru în străinătate, 
Nu pot înse să afirm că institutul nostru a 

„fost în tot-deauna, consultat şi ascultat si în 
aceste casuri neapărat ţeara, trebuea să sufere . 
consecinţile deprecierci sciințel. A E 

Cu toate acestea în justa apreciere a 'servi- 
-ciilo» aduse de către acest institut, guvernul 
crease un institut noi, care, deşi în limite mo- 
deste şi de o simplicitate mare, este destinat 
să continue misiunea sa, să impună şi mai 
mult străinătăței şi sâ-i serve de model pen- 

tru instituțiuni sanitare similare. i, 
Pe lângă vaste lahboratorii, institutul nostru 

posedă mijloace didactice admirabile, el servă 
pentru toate cercetările sanitare, pentru ira- 
tamentul antirabic, tratându-se peste 800 de 
muşcați pe an, cari în parte sint adăpostiţi 
chiar întrun asil în incinta institutului. Apoi: 
institutul prepară 30,000 dose de ser anti-dit- 
teric, cară sint distribuite în mod absolut gru- 

_tuit medicilor in funcţiune-din oraşe şi la țeară. 
Se prepară încă aici substante pentru'a com- 
bate tetanosul, morva, tuberculosa, pesta şi 

" holera. 

“Toate aceste substanţe sînt preparate cu 'a- 
jutorul microbilor înşi-şi ai boalelor respec- 
live, va să dică să lucreze: aici cu cele mat pe- 
riculoase substante, ast-fel! în cât personalul 
nostru este tot-deuuna în: pericol de viată. . 

'Trebue deci să luăm toate precautiunile pen- 
tru a asigură şi. personalul şi mai cu scumă, 

"oraşul şi ţeara în potriva unei infecțiuni cu
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holera, saii cu pesta, saii cu alte boale încă, 
„mai periculoase pentru personalul laboratoa-, 
relor 'bacteriologice. 

Institutul noti e clădit. anume în vederea 
acestui scop. Este impărtit în 4 regiuni. Prima, 
„regiune, cu totul ferită de ori ce infectiune, 
este aceea unde ne găsim. Aici nu există de 
cât administratiunea, musce, locuinţe şi săli 
de curs şi de conferinte. Tnsc şi aici am luat 
toate măsurile posibile, în cât ne-ai permis-a- 
ceasta mijloacele restrinse de car! dispuneam. 
Veti fi observat şi în coridoare şi în această 
'sală o simplitate mare, colțuri rotundite, pa- 
reți netedi. văruiti cu: uleiii, pe jos mozaic, 
mobilier, uși şi ferestre foarte simple cu mâ- 
nere usor de desinfectat; încălditul, luminatul, 

„ ventilatie cât se poate de rațională, mat cu 
„seamă luminatul e ast-fel întocmit în cât să 
dea impresiunea luminet dilei iar „obiectelor 

“o precisiune extremă. In această sală am -in- 
stâlat o scenă despărțită de public” pentru ex- 
periențe-de animale infecte. Observati tot de o 
dată această catedră foarte . lungă, acoperită 
cu marmoră, prevădute cu. diferite conducte şi 
bună, pentru o expunere cât de bogată de ex- 
periențe si de obiecte: de demonstrat. Variate . 
aparate de projectiune, bioscopice, cinemato- 
grafice, scioptice, microscopice, se găsese în 
condițiuni excelente pentru a da elevilor şi 
publicului o convingere asupra celor afirmate - 
de catedră, singura metodă admisibilă pentru 
cursurile moderne asupra sciintelor exacte, 

Dar am dat o îngrijire încă cu mult mai mare. 
regiunci a doua, adecă a laboratoarelor, pen- 
tru regiunea a treia cu pavilioanele boalelor 
celor „mai periculoase, - am inventat un noi
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principii, -aşa numitele laboratoare sterile, 
pentru garantarea celor ce se. ocupă cu boaiele, 
iufecțioase cele mat periculoase, „precum este 
holera şi pesta. - 

Un laborator steril se compune din 3 2 saii 3. 
„camere, cari se pot .desinfecta dilnic prin cu- 
vente de vapori. ferbiuţi, cu o temperatură pe- 
ste 109, toate obiectele din aceste laboratorii ; 
cu hainele personalului, după ce aă servit la 
experiente, sint supuse la această temperatură, 
Animalele injectate cu pesta nu părăsesc a- 
cest laborator; aici sînt autopsiate şi aduse 
la o temperatură de 1000 înnainte de a fi 
scoase. Nici un servitor nu poate: intra în 
acest laborator de cât după complectă desiu- 
fectare a laboratorului.. 
Asemenea şi iu regiunea a patra, cea mai 

periculoasă cu animalele mari cari servă pen- 
tru seroterapia pestci, -pentru morvă, turbare 

ctc., aceste animale sint tinute în grajduri, cur 
o anti-cameră sterilisată ferită de musce şi de 
guzgani. Caii servind pentru ser antipestos 
nu mal părăsesc grajdul şi toate proveniențele 
liquide ale. calului sint desinfectate prin un 
dublu sistem de reservoare desinfectante şi de 
sifoane, pe când cele -solide sint arse întruni 
cuptor comunicând cu grajdul. ” 

Ast-fel institutul nostru. este ferit de ori ce 
infecţiune, ar trebui neapărat.să fie ferit şi de 
uu alt.inconvenient mare adecă de “paralisă. 
Neapărat acest institut care aduce statului un 

venit curat de peste 100,009 ici pentru: produ- 
„sele sale, cari se distribuesc în mod gratuit, ar 
trebui cel puțin ast-fel dotat ca să poută lucra. 
Din causa crisei înse mijloacele sule erati atât 

de reduse în cât nu va; putea face faţă trebu-
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ințelor, ast-fel în cât este amenințat să stag- 
“ neze si ca personalul săti să nu mai poată lucra. 
Sperez că peste câți-va ani institutul va putea .. 
să iînvieze şi să dea toate roadele la cari ne. 

putem aştepta. - , 
Institutul. nostru nu va putea s servi de model 

numai străinătătei pentru modul cum s'a ga- 
rantat în potriva infectiunitor, ci şi populațiu-” 
nei capitalei şi poate arhitectilor, cu toate că 
sint departe de a fi obtinut tot ce.am dorit în 
această privință, căci scopul meii era să obtin 
o: clădire cât se:poate de eftină si în acela-şi- 
timp cât se poate de igienică. Eftinătatea am 
obținut'o priu suprimarea marilor coridoare 'şi . 
vestibule: cari mânâncă spatiul şi banil. Nu lo- 
cuim nici în faţadă nici în coridoare, nici în 
vestibule. Am probat deci că putem. obtine 
toate legăturile, toate conmnicaţiunile necesare 
fără multe. coridoare, ast-fel în cât salele noas- 
tre şi spatiul de care dispunem sint cu mult 

mai mart'de cât s'ar presupune din dimensiu- 
nile. clădiret. Un. alt principiii era evitarea 

 imturor ornamentelor si picturilor sati . drape- 
_riilor cari la noi sint de un gust foarte dubios 

şi nu. servă. de cât pentru cuiburi de microbi 

şi pentru ascunderea murdărie, , 
Cu toate acestea comparând această insta- 

lațiune eftină, cred că ori ce om de pust'o va 
preferi luxului scump al altor clădiri publice, 
unde, spre exemplu, coridoarele ocupând jumă- 

tatea spatiului, costă milioane, Pentru pictura și 
"-ornamentarea institutului nosliru s'aii fost pre- 

vădut aproape 40,000 Iei, pe câna et am făcut 
pictura în ulei a institulului: nostru. întreg cu 
3,009 lei. Chiar în locuinta mea privată n'am fă- 
cut alte concesiuni comodităţei şi regulărei tem- 

-
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„peraturei de cât perdele foarte uşoare de ridicat 
şi covoare nefixate și uşoare de ridicat si cură- 
țit.. Dacă se vor adopta, şi în case. private a- 
ceste principii, dacă fie-care casă va avea clo- 
sete, depărtându-se materiile usate în mod ra- 

„dical, întroducându-se apă în fie-care casă, Bu- 
cureşcii ar deveni idealul unui oraş igienice. 
Neapărat ar trebui împreună cu aceasta ca 

şi municipalitatea să perfecționeze cele două 
condițiuni principale sanitare, adecă alimentâ- 
rea cu apă de băut si canalisarea. . 
„în prima mea conferință am vorbit de apa 
actuală, documentând prin experiențe şi com- 
parație cu alte tert civilisate că sîntem pe cale 
de a avea o apă excelentă şi că, complectând 
reservorul subteran de apă, de care dispunem,. 

„cu apa dulce din profundimi mari, descoperită, 
de d. inginer Radu sati cu altă apă dulce bine 
sterilisată, cestiunea apei va fi resolvită. mai 
cu seamă. dacă vom opri răsipa peste măsură 
a apei, admițând chiar o cantitate de apă mai 
mare de cât în' ori ce oraş din lume, spre e- 
xemplu admitend pentru cap de locuitor 160 
litri de apă pe di. _: 
„„_Remâne înse regularea canalisațiunet.. Ag- 
tă-di “reteaua canalisațiunei nu e nici termi- 

“nată, nică chiar bine cuvoscută, nici potrivită, 
cerintilor, mat departe, apa: usată, cu. toate 
murdăriile, se varsă. în Dâmboviţa. : 

Imi permit să adaug deci câte-va cuvinte a-! 
supra canalisărei Bucurescilor. Această cana- 
lisare, întocmită de Brukley -și Zigler, nu Sa 
continuat după un plan determinat, și de multe 
ori s'aii adăogat legături fără pantă, si volu- 
mul necesar, neexistând un plan al canalisaţici,
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Neapărat se va. remedia această stare -de 
lucruri, înse cu mult mai &ravă este cestiunea, 
ce să se facă cu apele murdare. Astă-dI ele se : - 
varsă în Dâmboviţa, periclitând pe locuitorii din 
localităţile vecine, Da 

Ce se întimplă cu ele? i 
„Se dice că riurile purilică apele lor. In a- 
devăr întw'o distanţă oare-care de la: punctul 
unde intră canalele, apa devine iar clară şi 
pierde o mare parte din microbi, Această pu- 
rificare este datorită, diferitelor împrejurări, 
mal cu seamă consumârei substanțelor. orga- 
nice. de către microbi ; după care apoi microbi 
mor, apol rudelor soarelui cari omoară microbii 
şi în [ine unui proces de sedimentare, care ră- 
pesce: cu sine și pe microbi, existând cureute 
de la, margenea riului şi de lo, suprafată spre 
centru şi-spre profundime, în această cale se 
depun mulţi microbi in cât am constatat, cai 
mijlocul riurilor in timpuri liniştite “si Iru- 
moase conține mult mai puţini microbi de cât 
apa în apropierea malului, Inse pentru o puri- 
ficare a riului întreg se cere la riurile noustre 
aproape 50 de kilometri, ust-fel în cât Dâmbo- 
viţa -va fi infectată de canalele Bucurescilor 
intro distanță lungă. i 

La Paris, când s'a adoptat sistemul toul & 
Vegoul s'a adaus imediat rien dans la eine. 

S'a adoptat deci golirea canalelor” prin ţevi 
conducând apa pe câmpuri de irigațiune, Apele 
de la canaluri, după ce sint sedimentate sai pu- 
rificate prealabil prin diferite sisteme, fiind a- 
mestecate cu var şi piatră acră, sati după sis- 

_lemul biologice al lui Mertens prin acrisare şi 
oxidare -trecând prin' straturi de cărbuni saii de 

s 

tolss sint conduse pe câmpuri, pe cari le fertili- | 
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"sează, fiind în acela-şi timp curățite de o mul- 
țime de microbi, cari ape, după ce ai îngră- 
șat pămîntul apoi pot fi conduse în riuri. 
"Acest sistem, fiind cel mal rațional ar -tre- 

bui ca şi Capitala să-l adopteze şi cu aceasta 
Bucurescii va fi făcut un pas mare spre asu- 
narea sa seriousă.: 

Era necesar să indic aceste principi şi in- 
conveniente pentru a vă& orienta asupra “celor 

de făcut în.interiorul ţerei în potriva epide-: 
miilor, de cari am să vorbesc. 

Când: oraşele noastre vor avea o apă bună 
de băut şi o canalisațiuue bună, când locuin- 
tele noastre vor deveni salubre, nici holera, nici 

„pesta nu se vor puteu încuiba în oraşele nois- 
tre. Neaptrat iuse o cestiune cu. mult mul 
gravă şi de un interes vilal si mat mare este 

asanarea comunelor rurale, despre care voii 
vorbi in alte conferinţe. 

ln ce privesce holera aceasta este boala 
- apei, pe când pesta' este boula solului şi a lo- 

» cuințelor rele. 
Ambele aceste bualv vin din: Oijient si sint 

causute de microbi. liolera vine în tot-deauna 
din Calcutu:şi din delta Gangelui.şi chiar in 

momentul de faţă sintem ameninţaţi de acest 
Nage), zbucnind epidemiu printre pelerini în 
Meca şi Medina. Şi de la noi musulmanii s'au 
dus acolo! și intoreâudu-se ar putea să aducă 
cu sine boala. Bucilul holerer este un basto- 
naş mic curbat, cu miscări vit, ş si care intră în 

corpul omului prin apă, iar în apă iutră prin 

. dejecţiuuile omulai bolnav de holeră, 
Adecă epidemia de. holeră nu este de cât 

un cere vilios, care se produce, dacă omul bea 

apa în care S'aii introdus dejecțiunile oameni-
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lor bolnavi de holeră. Nimic deci mai uşor 
de cât a combate holera. N'avem de cât să 

” împiedecăm ca apa ce bem să fie murdărită 
de produsele holericilor. 

La Bucuresci o epidemie de holeră devine 
imposibilă acolo unde se bea apa de la Bra- 
gadiru, este înse foarte posibilă acolo unde ne 
alimentăm încă cu apa nefiltrată de la Bâcu. 
Poate dacă această apă s'ar clarifica bine şi 
s'ar trata cu ozon, care omoară toţi microbii, 
s'ar putea întrebuința şi această apă. Până 
atunci înse eae periculoasă, căci dacă pro- 

duse holerice, diaree, vărsături, se vor arunca 
în susul filtrelor în gârlă, sai dacă rufăria u- 
nui holeric se va spăla în gârlă, microbii ho- 
lerei se vor înmulţi şi vor trece în conducte 
producând o epidemie teribilă, precum erai 
epidemiile din Hamburg, din Marsilia ete. Tot 
aşa de periculoasă e apa de la puțuri din. 

- curţi murdare şi cari nu sint ferite de infiltra- 
țiuni de dejecţiuni de prin haznalele vecine. 
"Şi mal uşor se va infecta Sulina, unde, cu 
toate rapoartele mele, s'au păstrat privăţile la . 
bordul portului, de unde dejectiunile intră di- 
rect în apă şi apa de acolo este băută de ma- 

" teloţii vapoarelor. Este caracteristic pentru 
direcţiunea sanitară, de pe timpurile holerei de 
la Sulina, că cunoscând toate inconvenientele 
uşoare de reparat, tot nu'a făcut nimic, din 
causă, că eram eii care le-am descoperit. 
" Filtrele de la” Sulina cu toate că nu sînt 
bune, totu-şi credem că vor da o apă, ferită de 
microbii holerei, dar mulţi vor bea încă apă 
din puț, ast-fel în cât remâne că, şi de aici 
înnainte şi apropiindu-se iar flagelul, să luăm 
măsuri severe împotriva lui.
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In privinţa pestei am căutat în tot-deauna, 
să împiedecăm debarcarea oamenilor suspecți, 
şi am esercitat un. control sever şi asupra 
mărfurilor din regiuni infectate. Inse îngriji- 
rea noastră principală, erai şobolanit de pe 
vase, venind din regiuni infectate. 

In adevăr pesta se ia nu numar de la om şi 
de la rufăria murdară, dar şi de la şobolani. 
Probe pentru aceasta nu sint numal epidemiile 
de pestă printre sobolani, cari de multe ori 
preced cele de la om, dar sint ceasuri sigure 

“unde vapoare au sosit di'ntr'un port infectat, 
şi nu s'a înbolnăvit nimine. Intr'un port neinfec- 
tat se primesce un pasager sănătos. Intr'o di 
acest pasager găsesce în camera sa un sobo- 
lan mort. Peste două dile se înbolnăvesce de 

” pestă şi moare. La, Alexandria s'aii făcut încer- 
'cărl asupra oamenilor condamnaţi la moarte: 
unora s'a injectat sânge de la, pestiferi si ai . 
căpătat boala pestei peste 3 dile ; la doi alti - 
cari ai fost îmbrâcaţi cu cămăşile bolnavilor 
de pestă, boala s'a declarat a 4—5-a di. Oa-. 
meni, cari aă atins şobolâni morţi de ciumă 
sai cari aă umblat la autopsie cu cadavre 
pestifere saii cu rufăria de la pestiferi, se în- 
bolnăvese după 2—4 dile. | 

Neap&rat, convenţiunea de la Veneţia are 
dreptate dicând că de la infecţie şi boală nu 
trec mai mult de cât 10 dile; dar conferinţa 
nu prevede casurile următoare, unde pe un va- 
por, încetul cu încetul s'a desvoltat o epidemie - 
la şobolani şi numai după septămâni sai luni 
de dile s'aii infectat de acolo oameni, sai ca- | 
surile ca, acele de la Triest, unde infecţiunea, 

- “a produs de un şobolan mort de mult, care. 
s'a găsit într'un sac de cafea, sati unde ca în
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pesta de la Oporto un vapor din India a trans- 
bordat mărfurile la Amsterdam pe un alt va- 

„por şi tocmai aceste măriuri transbordate, ai 

causat, mult: timp după sosirea mărfurilor, 
ciuma ; nici casurile acele unde oameni s'ati 
înbolnăvit şi ai dat nascere la epidemii, peste 
mai multe luni după încetarea. ciumel prin.a- 
ceea că ati desfăcut un pachet de rufărie saii 
un giamantan vechiă din timpul ciumet, 

La aceasta pot să adaog şi experienţa mea 
proprie. Se dicea că animalele cu pesta mcr 
peste câte-va dile, am observat înse că există 
la şobolani şi la purcei de India. şi o formă - 
„cronică de ciumă, la care animalele trăese mult 
timp, păstrând în corpul lor microbii ciumei, 
S'a mai constatat în Siberia, un focar de ciumă, 
indigenă, care începe tot cu îmbolnăvirea unor 
animale mici ca marmotele. i 
"Aceste fapte ne arată de o parte că pesta; 

poate să se manifeste nu 10 dile după ultimul 
cas, ci chiar mal multe luni de dile după a- 
cesta, şi vom face bine să luăm. măsuri cât 
de riguroase. De altă parte sint de ideea că 
atari fapte pot explica şi ivirea pestei în a- 
nume regiuni isolate. Aici pesta se ia proba- 
bil de oare cari specii de animale indigene, - 
pentru cari ciuma este o boală uşoară, cari 

'înse, dacă vin în contact cu omul, daii omului 
o boală gravă, care de obiceii remâne li- 
mitată pe acest teren, poate înse prin că- 
lători şi pelerini să se întindă. Focarele in- 
digene de pesta, de la cari pornind se în- - 
tinde, sînt regiunile puțin cunoscute din Me- 
sopotamia, din Tibet, din Himalaea, din China |. 
de- Sud. De aici din timp în timp descind toate 
spre China, Iudia, Rusia.
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Astă-di pesta, este respândită în India, şi 
germenii boalei există de sigur în Alexandria, 
la Constantinopol, la Smyrna, la Batum si 
probabil în mai multe regiuni ale Chinei, ale 
Egiptului, Arabiei, Persiel şi Asiei mici. 

Mai cu-seamă India ne dă un trist exemplu 
al îngrijire Englesilor faţă cu coloniile lor. - 

In adevăr pesta nu este grea de combătut 
prin mijloacele moderne. In Indii înse boala 
nu se combate în mod sistematic pe basă sci- 
ințifică, ci fie-care medic sai guvernator ur- 
mează după ideile sule mai mult saă mal pu- 
ţin fondate, Englesii mal cu seamă pentru a- 
ceea nu se îngrijesc mult de pestă, căci țeara 
lor, cu igiena sa perfectă, n'are nimic de temut 
de pestă şi chiar Englesii din India nu se în- 
bolnăvesc de cât rare ori. 

De când înse s'a aretat la Alexandria, cum, 
prin principiile cunoscute ale profilaxiei mo- 
derne, pesta a putut fi combătută, în India se 
încearcă tot felul de vaccinaţiuni şi de sero- 
terapii, cari, deşi pot avea oare care efect a- 
supra unor individi, nu au nici un efect asupra. 
stingerei epidemiei. Ast-fel în timpul din urmă 
pesta din India şi-a exagerat chiar virulenţa 
şi întinderea, şi ameninţă, tot mereu țerile eu- 
ropene. 

Bacilu! pestei aparţine grupului stabilit prin 
cercetările mele al septicemiilor hemoragice ale 
omului: un mic bastonaş fâră mişcări, for- 
mând lanţuri şi care intră în corpul nostru prin 
gură sati prin mici răniri sati chiar prin pielea 
intactă. Produce peste câte-va dile o febră 
mare, amețeli şi durere de cap, delirii, făcâna 
omul impresiunea unui beat. Un anume punct ! 
al corpului, unde sint ghinduri, devine sensibil si
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dureros şi acolo se nasce un gâlciu sai un 'bu- 
boii, care poate să se coacă şi să se deschidă, 
Altă dată se produce o pneumonie cu o'an- 
gină pronunţată şi cu scuipat de sânge. Cele 

din urmă casuri sint cele mai teribile şi cu- - 
noscute sub numele de moarte neagră bine des- 
rise mai cu seamă'la Constantinopole, în se- 
colul al 14-lea, de către fostul împărat bizan- 
tin Kaihtacuzen. 

Se afirmase că celealalte forme de pestă ar 
fi puţin molipsitoare, pe când, după experien- 

” tele mele şi ale altora, trebue să afirm că în 
toate felurile de pestă. scuipatul poate să con- - 
ţină mulţi microbl ai pestei, asemenea şi urina 
şi dejecţiunile ; ast-fel în cât un pestiferat con-" 
stitue în tot-deauna un pericol, şi mai cu seamă - 
ciumaţii ambulanți, cari călătoresc, având o 
formă mai cronică, şi mai uşoară a boalei de 
multe ori transmit pestă pe distanțe mari. 

Ce va fi deci de făcut pentru a ne apăra de 
această boală ? 

Innainte de toate ar trebui continuată în mo- 
dul cel mai energic asanarea Sulinei, care ar 

trebui, cu toate condiţiunile locale defavorabile, 

să devie un oraş model. 'Lrebue să se garanteze 
o apă bună, şi, dacă, sislemul actual de filtre de 
plăci de nisip nu va da roade bune, precum am 
prevădut eii şi precum în adevăr nu au dat 
nici în străinătate, nu va trebui să ne speriem 
de noi cheltueli, câci cine nu vrea să audâ va 
trebui să simţa, dice proverbul german. Va 
trebui să întroducem sterilisarea prin ozon a 

apel clarificate prin filtrele din Worms. 
Tot aşa importantă este canalisarea Sulinei. 
Mai departe trebue ca poliţia portului să nu 

permită de fel luarea apei din port, şi trebue
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să oprească în mod absolut intrarea în apa 
portului a dejecţiunilor. 

Desinfecţiunea, vaselor infectate să fie căt se 
poate de severă, asemenea şi visita medicală, 
care ar fi bine să devină un obiceiti regulat. 
şi bine organisat. Metoda de carantina va- 
poarelor practicată până “acuma, a dat resul- 
tate excelente şi va trebui menţinută. In pri- 
vința şoareci!=r să se impună premii pentru şoa- 

” reci; un premiii de 20 bani pentru un şobolan din 
oraş va avea cel mai bun efect. Şobolanii de. 
pe vapor se vor nimici prin arderea pucioasei, 
prin anume aparate. Nu trebue înse contun- 
dată această practică cu desinfecţiune. 

Ar trebui ca vapoare cu holeră sai ciumă 
„pe bord, să nu intre în teară, chiar după iso- 
larea bolnavului, şi ar trebui organisată ast- 
fel jandarmeria şi poliţia, în cât oamenii su- 
specți să poată fi urmăriţi gi examinaţi 5—10 
dile după sosirea lor în ţeară. In privința co- 
municărei pe uscat unde, in interesul comer- 
Ciului, convenţiunile internaţionale nu admit 
carantina, totu-şi nu ne lasă fâră apărare, 
permiţend statelor să refuse sai să pună la 
carantină persoane murdare, vagabondi şi 
oameni . venind în grupe mai mari, adecă 
tocmai oamenii cei mal periculosi pentru tran- 
sportarea, holerei şi ciumei. Pentru alți câ- 
lători nu ne remâne de cât urmărirea, ceea 

„ce este o măsură bună în .terile unde se 
execută în mod exact, ast-fel în cât şi not. 
trebue să facem tot posibilul pentru a organisa 
serviciul urmărirei sanitare, . 

Dar se întreabă: ce precauţiuni va trebui 
să luăm noi locuitorii inteligenţi ar erei în 
potriva, acestor boale ?
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Aceste precauţiuni se pot resuma în câte-va, 
cuvinte : In potriva holerei, o viaţă regulată 
şi igienică, evitarea aglomeraţiunilor de oa- 
meni necuraţi, un stomac bun, mai cu seamă 
înse evitarea unei ape suspecte, alimentarea 
cu apă de munte sai de profundimi sai cu 
apă fiartă și bine . recită, gazoasă sai mine- 
rală ; în fine evitarea holericilor şi a objecte- 
lor proveuind de la dinşii ne vor garanta în 
mod absolut, precum aceste principii ne vor 
garanta în potriva celor mai multe indigestiuni 
şi boale de stomac şi de intestine, a 

In potriva pestei, oamenii mai bine situaţi, 
ținând la curăţenia corpului şi a alimentelor 
evitând excesele şi locuind în: case igienice, 
dacă nu vin în contact intim cu bolnavi de 
pesta, pot fi siguri că în mijlocul chiar al epi- 
demiei nu:vor căpăta boala. 

Cred că prin cele expuse am putut convinge 
acest, distins public că sciinta a găsit mijloace 
destul de simple pentru a ne apăra în potriva, 

- celor mai teribile două flagele care decimează 
omenirea. In statele civilisate aceste mij- 
loace ai intrat în practică-si nu trebue din 
partea, noastră de cât puţină bună-voinţă şi 
abnegaţie pentru a ne pune şi no! pe aceea-şi 
treaptă cu celealalte ţeri civilisate. Astă-qi 
dispunem şi de guverne, cari nu cer de cât.-să 
fie luminate pentru a face sacrificiile necesare, 
precum şi de oameni de sciinţă, cari nu sînt 
nici savanţi din cărti nici savanţi de labora- 
tor, ci câri ai sciut şi vor sci şi de aici în- 
nainte să potrivească resultatele sciinţei la 
trebuintile şi obiceiurile particulure ale erei 

şi să o apere în potriva ciumei şi holerei.
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Ce ar trebui deci să facă acuma consiliul 
sanitar pentru a ne scăpa şi de aici. înnainte 
de holeră şi de pestă ? a 

Consiliul nu are nici inițiativă nici putere. 
executivă, ci depinde cu totul de buna voe a directorului general, care se schimbă şi este 
ales de diferitele guverne, nu după capacitate 
sai după cunoscinţile sale speciale, ci după 
alte consideraţiuni de politică, saii de simpatie.: 
Inse cu toate acestea, consiliul în tot-deauna 
a căutat să-şi facă datoria. In adevăr în tot- 
deauna, când direcţiunea sanitară n'a ascultat 
de consiliul sanitar, epidemiile şi-au făcut in- 
vasiunea, ast-fel în anul 1892 holera, care 
până atunci, mar mulţi ani de a rândul a 
bântuit în țerile vecine, fără să poată intra în 
ţeară, a doua di după ce s'aă ridicat măsurile 
severe dictate de consilii, îşi făcea invasiunea, 
şi producea desasire imense la, Sulina şi în porturile noastre dunărene. . 
Când ciuma, se apropiase de noi, guvernul şi 

direcţiunea, asemenea încerca de-a ridica m&- 
surile întrebuințate până atunel pentru a-ne 
apăra, înse consiliul sanitar se. opune, guver- 
nul, având încredere în consilii, cedează şi de 
atunci iară-şi resultatele acţiunei consiliului şi - & direețiunei sanitare sint strălucite, 

La Alexandria, la Beyrut, la Smirna, la Q- 
desa, la Batum era ciuma ; numai noi am remas 
fcriți de flagel şi acest resultaţ devine şi mai 
important, considerând că am sciut în tot-dea- 
una potrivi măsurile noastre defensive ast-fel 
în cât comerciul abia se resimte - de disposi- 
țiunile noastre şi exportul recoltei noastre a- 
bondente s'a putut face fără piedecă, pe când - dacă, un singur cas de pesta s'ar fi declarat
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în porturile noastre, nu sciii dacă teara n'ar 
fi dat faliment. Ia 

Este deci necesar să se respecte consiliul 
sanitar, să fie ascultat, să fie „înzestrat, prin 
modificarea legei sanitare, cu putere de iniţia» 
tivă şi de executivă şi să se afirme din ce în 
ce mai mult legătură strinsă între institutul 
nostru sanitar şi între acest consilii pentru a 
da o basă sciinţifică, luptei pentru regenerarea 
sanitară a ţerel. ” 

Ar fi lucruri uşoare de executat, dacă în țeara 
noastră n'ar fi atâtea existente catilinare in- 
vidioase, vindicative, spirite ale reului, cu instin- 
cte de distrucţiune, căror nu Je convin inastitu- 
țiuni solide şi tari. Dacă atari ființe aă ajuns 
la putere mai profită de posiţiunile lor politice 
pentru ca prin calomnii şi minciună să înjo- 
sească la nivelul lor instituţiunile şi persoa- 
nele cele mal utile şi de cari ne fălim. 

Sint înse convins că publicul inteligent, pă- 
trundend indemnurile impure ale acestor ființi - 
de regres şi de distrucţiune, are judecată să- 
nătoasă, va sci să distingă, şi va inşista pen- 
tru ca desideratele pentru rădicarea sanitară 
a țerei să fie realisate.
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xistă o legătură strinsă între chestiunile 
economice, sociale şi sanitare. Ast-fel o 
teară seracă, fâră, cultură, fără organi- 

sare socială, nu va putea prospera şi cu cât 
o țeară va fi mai bogată cu atât şi sănătatea, 
locuitorilor va fi mai îngrijită. Mal cu seamă 
distribuirea egală a proprietățel fonciare, in- 
dustria casnică şi îngrijirea bună a vitelor şi 
animalelor domestice a țeranului, sint basa cea 
mai bună pentru ridicarea, sănătăţei şi pros- 
perităţei unei naţiuni. 

Acestea erai, de bună seamă, şi ideile diri- 
gente ale marilor noştri oameni de stat, mai cu .. 
seamă ale lui Brătianu, când a creatinstitutul 
de bacteriologie în scopul principal ca, în legă- 
tură cu scoala superioară de medicină veteri- 
nară, să se ocupe în prima linie cu boalele ce 
bântue printre animalele noastre domestice, 

"producând miseria ţeranului şi împiedecând 
perfecţionarea raselor animale.
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In adevăr(în. timpurile mai nouă rasele fru- — 
moase ale vitelor şi cailor romănescl aii dege- : 
nerat şi hergheliile private şi ale statului ai 
fost tot mereă bântuite şi decimate de ră- 
pciugă saă morvă împiedecând ast-fel perfec- 
tionarea. raselor) | 

In timpul din urmă chiar Dobrogea, unde 
există o rasă excelentă de cai, a fost bântuită 
în mod periodic de răpciugă. Mat mult încă 
suferă de această boală armata, cu caii er 
foarte scumpi şi toți introduşi din străinătate 
tocmai din causa degenerărel raselor indigene. 
"Ce economii enorme s'ar putea realisa dacă 

„armata ar putea, cel puţin în parte să se sra- 
vească de cal indigeni, dar şi sănătatea cailor 
din armată ar fi prin aceasta mai bine garan- 
tată, căci caii armatei se infectează cu morvă 
mai ales prin remonţii rusesc. 
"In adevăr Rusia sud-estică e foarte mult: 
bântuită de morvă, pe când în Ungaria de 
unde se recrutează o parte din cai, morva e 
mal puţin respândită şi remonţii ungureşti sînt 
mai feriţi de.boală. Inse şi aceşti cai se infec- 
tează, puţin timp după ce au intrat în regimente: 
aşa în cât a-di cele mai multe regimente de 
cavalerie şi artilerie sint profund infectate de 
această boală primejdioasă. Afară de aceasta 
există la nol în ţeară focare înrădăcinate de 
morvă în cele mal muite din oraşele mari, aşa 
în Bucuresci” aproape în toate părțile unde e 
aglomerare de cai. Din aceste focare ascunse, 
din timp în timp, se produc adevărate epizootii . 
sai enzootii, decimând tocmai caii cel mal va- 
loroşi. Ast-fel Romănia, se află printre țerile 
crunt lovite de morvă, şi (Considerând! penuria”” 
medicilor veterinari în oraşe şi la ţeară, putem
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presupune că numărul cailor răpciugoşi e mai 
mare de cum arată statisticele Mai trebue să 
considerăm că la un cal cu răpciugă mani- 
festă, revin cel puţin vre-o 30 de cai cu morvă 
-ascunsă sai latentă, apol vedem că ar trebui 

"să înmulţim cel puţin cu 30 numărul cailor cu 
simptome clinice de răpciugă. 

La aceasta se mai adaogă pericolul cailor 
răpciugoşi pentru om. Ast-fel se observă tot 
mereu în spitalele din Bucuresci, chiar si în 
armată, casuri de morvă la oameni cari ai 
umblat cu cai morvoşi. Morva, la om, e'o0 
boală mult mal teribilă chiar de cât la cai, 
-căci pe când calul sufere de multe ori de morvă 
latentă saă cronică, în cele mat multe casuri 
morva humană are un mers repede şi mortal. 
Numai anul trecut am putut constata 8 casuri 
-de morvă la om. Trebuea deci să fie una din 
preocupările noastre continuă ca să găsim mi- 
jloace spre a stavili această 'boală. 

Se scie că răpciuga e causată de un microb 
descoperit de Loefler şi Schiiiz în anul 1892, 
-după ce deja în Ianuarie 1891 a fost descris de 
mine acest bacil, fără înse a fi fost cultivat de 
mine. Este un- bacil dintre cei mai mici, cresce , 

mal bine pe cartofi, formând colonii cu picătu- . 
rile mari gelatinoase, de culoarea cafelei cu 
lapte. 

Dacă aceste colonii se injectează la un cal 
sai măgar, aceste animale capătă ulceraţii 
morvoase şi mor de morvă. Şi mai importantă 
e constarea mea că frecând pielea: rasă a u- 
nui purcel de India cu cultura, animalul ca- 
p&tă morvă şi moare. 

In alte experienţe făcute cu d-l Riegler, am 
aretat că morva se ia chiar dacă atingem o-
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chiul unui animal sensibil cu culturi sai dacă 
pulverisăm prin pulverisator o cultură si facem 
ca un animal să respire aceşti microbi pulve- 
risați. | 

Din aceste experiențe reese tot d'o dată; pe- 
ricolul enorma care se expune omul care lu-: 
crează cu material morvos sai îngrijesce cat 
morvoşi. In adevăr mulţi savanţi şi veterinari 
s'aii infectat şi ai cădut victime ale sciinţei. 

In timpul din urmă, Nocard afirmă că infecția 
cailor s'ar face numai prin hrana sai apa de 
băut, prin această cale microbul ar intra în - 
intestine şi apoi în pulmon. Experiențele noa- 
stre 'nu sint înse de acord cu aceste vederi şi 
ne-ai probat că caii se imbolnăvese fără în- 
doeală şi prin contact direct saii prin pulveri- 
sarea salivel cailor sai prin tusea altor cal, - 
prin mici zgârieturi sati rănl. ” 
Experienţa lui Nocard s'a făcut ast-fel: Sa 

pus o cultură de morvă în mijlocul unul cartof 
"şi s'a pus pe baza limbei calului aşa că s'a 
înghiţit acest cartof. Remâne înse întrebarea 

" dacă câţi-va microbi n'ai putut remâne în gât 
şi să producă boala prin chiar membrana gâ- 
tului sai nasului. Schiitz a pus cultura în cap- 
sule de gelatină, asigurându-se absolut că ba- 
cilul nu poate infecta în timpul înghiţirei căile 
superioare. Pe când la Nocard, după infecţiunile 
sale sai produs întâiii infecția pulmonilor, în 
experiențele lui Schiitz infecția, a începu! î - 
glandele limiatice şi în organele pântecelui, 
ceva ce arată că probabil experienţele lui No- 
cară nu s'ai făcut cu toate precauţiunile. Şi 
mal puţin probabile sint experienţele ulterioare 
ale lui Nocard când pune microbii în apa de 
btut a cailor, afirmând că gi în acest cas in-
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fecţia se face prin intestine, pe când apa a- 
tinge şi mucoasa nasală şi a gitului putând 
ast-fel infecta direct aceste regiuni. 

Din acele experienţe reesă că cail trebue fe- . 
riți de tot folul de contagiuni, nu numai prin 

contagiunea, prin apa de băut. După experien- 
țele noastre, sursa, cea mai importantă de in- 
fecţie este pulverisarea salivel şi a produselor 
morvoase prin tuse şi-prin nechezare şi chiar 
prin respirația zgomotoasă, întocmai precum 
tusa şi vorbirea la om sint sursa cea mal im- 
portantă, pentru infecţiunea, tuberculoasă. 
Neap&rat şi scursoarea, din nas şi toate o- 

bjectele pătate de această scursoare saii de 
râni morvoase, mai cu seamă apa care servă 
pentru adăpatul mai multor cai, pot trans-. 
mite cu atât mal uşor morva cu cât bacilul - 
morvei în aceste împrejurări e foarte resistent, 
şi remâne viii mult timp pe obiectele infectate, 
dacă aceste obiecte sînt ferite de uscare com- 
plectă, căci bacilii uscați mor peste 10 dile şi 
o temperatură de 5Uo ii omoară peste 5 minute. 

Faţă cu marea infecţiositate a morvei, acei 
ce lucrează în laborator cu această boală, ar 
trebui să ia precauţiuni extraordinare, căci 
aceste lucrări sînt foarte periculoase. 
Animalele care se inoculează, se vor ţine 

în colivii de fer uşor sterilisabile. Tot ce pro- 
vine de la animal şi animalele moarte, se vor 

arde cu aparatul nostru cremator. Lucrările 
cu morvă se vor face mal bine în cabinete ste- 
rile unde aerul şi toate obiectele sînt sterili- 
sate prin vapori. Căci nu se poate exclude 
posibilitatea ca morva să se transmită şi prin 
musce sai purici, care de asemeni trebue îm- 
piedecaţi de-a veni în contact cu această boală.
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Va trebui lucrat cu mănuşi impermeabile, căci 
infecția se poate face şi prin pielea intactă. 
Qcsiunil produse de morvă sint acelea:şt la — 
om” şi animale. Caii devin trişti, slăbese, fără 

„apetenţă, cu temperatură rădicată şi în. ace- 
la-şi timp apare o scursoare muco-purulentă, 
câte o dată cu sânge din nas) unilateral, tot o 
dată apărând şi o ghindă “dură în aceea-şi 
parte la gât, . 
Această stare poate ţine mult timp, încetează 

şi revine din noi. Dacă examinăm nasul, ve- 
dem că septul de împărţire a nasului presintă 
o roşeaţă şi nisce noduli mici galbeni saii ul- 
cerațiuni lungărețe saii rotunde. Dacă de a- 
colo injectăm puţin la un purcel de India în 
pântece, deja. peste câte-va dile se arată în - 
profundime nisce mici noduli cari se respân- 
desc şi în plămâni şi în alte organe. Asemeni 
dacă facem culturi din scursoare în modul ce-l 
demonstrăm aci, în tubi cu cartofi, se vor de- 
svolta peste câte-va dile la o temperatură de 
300 culturile caracteristice, ! 

Calul apol slăbesce, are febră de multe ori 
şi tuşesce şi moare prin cachexie sati cu semne 
pulmonare. | CL 

La autopsia unul cal morvos, luăm precau- 
țiunile necesare, mănuși, blusă, şi galoşi pen- 
tru a nu infecta ghetele. Ori ce zgâriitură sai 
rană care ar veni în contact cu materialul 
morvos, va trebui imediat arsă. Innainte de 
toate ferestruind capul vom vedea mal bine 
ulceraţiile septului nasal acoperite de puroită 
mucos, apol vom vedea noduli galbent difluenţi 
în laringe şi în căile respiratoare, în ganglionii 
limfatici cari insoțese canalul aerian. -Plămâ- - 

__nii vor conține noduli de mărimi diferite, in- -
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filtrațiuni întinse dure, galbene, şi abscese aşa 
“în cât pulmonul presintă- un aspect variat cu 
hemoragii în jurul absceselor. Asemeni noduli 
se găsesc şi în splină, ficat. 

Există abcese si ulceraţii în piele şi sub piele 
la picioare, puroi în articulaţiuni şi chiar în mă- 
duva oaselor. Cele din urmă lesiuni mai ales 
cu ulceraţii lungăreţe ca nisce viermi, strimte, 

__ formează o formă, particulară a morvei la cal,. 
- de obiceiii mal cronică şi care se numesce:far- 

cin sau Wurm. 
Calul poate trăi ani de dile cu morvă, de 

obiceiii înse după ce morva sa declarat el 
moare peste puţin timp, înse tocmai casarile 
ascunse pot dura mat mult şi pot da nascere 
la, infecţii fără să se scie ce anume cala in- * 

fectat grajdul. | 
Atară de aceasta există -forme latente de 

morvă. In forma ascunsă există ulceraţii în 
„căile aeriane, cari comunică cu lumea exteri- 
oară, ast-fel.în cât cu tusea se expectorează 
material infecțios ; în casuri latente calul nu 
are de cât nisce noduli mici ca un bob de 

„ _mazere în puimoni, ficat splină, unde miero- 
_bul e închis. In aceste casuri, caii aii aspec- 

tul cu totul sănătos şi de obiceiii aceşti no- 
duli se vindecă de sine, adecă microbul moare 
şi nodulii devin tari şi fbroşi, nemai conţi- 

"nând nimic infecțios. Când mor atunci anima- 

lele de alte boale se mai găsesc aceşti noduli, 

dar inoculaţi ca la alte animale, ei nu mai 

produce morvă, 

Nu e îndoeală că există gi alţi noduli în pul- 

monil cailor cari nai a face cu morva, fiind 

produşi de nisce viermi sat ouăle lor.
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Sa născul înse o mare discuție între autori: 
unii pretind (Schutz şi Old) că nodulil tari ca 
piatra, din pulmoni nu s'ar produce nici o dată 
prin morvă ci numal prin viermi, pe când ma- 
joritatea veterinarilor (Nocarad etc.) afirmă că 
aceşti noduli sint mai tot deauna causaţi de 
morvă. Nocard a făcut experiențe foarte con- 
vingătoare : a infectat prin adăpare cu apă in- 
fectată o cantitate de cai cu morvă, o parte 
din aceşti cai ai căpătat peste o septemână 
morvă cu ulceraţii şi mai mulli din ei ai mu- 
rit, alti cai nu s'a îmbolnăvit în aparenţă şi la, 
câţi ai murit sai găsit în pulmonil lor numai 
nisce noduli infecţioşi, din cari s'au putut cul- 
tiva bacilii morvel. Caii cari aii fost omorâți 
mult mai târdii ati avut asemeni noduli înse 
fibroşi sati calcaroși şi din cari nu s'a mai putut 
cultiva bacilul morvei. Alti cai sănătoşi cari 
sai ucis n'aveai nici un fel de noduli în pul- 
moni. 

Această chestie a remas încă neresolvită, cu 
toate că este de cea mai mare importanţă în 
chestia combaterei morvei. Vom reveni când 
vom vorbi despre maleină sai morvină. 

„_ Morva la om se manifestă în aiferite forme 
şi de nuulte ori boala nu se cunoasce dela înce- 
put. Incepe o febră periodică sai intermitentă cu | 

dureri de mijloc, de muşchi, de articulaţii, apoi 
apare ori o scursoare şi ulceraţiuni în interi- 
orul nasului, de multe ori cu o îngroşare şi 
roşeaţă a nasului, cu pustule pe pielea feței, 
apoi abscese sub piele sai în muşchi, pe mem- 
bre Boala la om se vindecă foarte rar, numai 
dacă se descoperă la.început şsaii dacă începe 
la mâni cu o rană infectată, putem prin ardere, 

desinfecţiune radicală, extirpaţie să oprim pro- 
. _ d
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păşirea. Moartea .survine de obiceiii prin o 
pneumonie morvoasă5La om numai o dată am 
observat noduli -morvoşi asemănători cu no- 
dulit morvoşi ai cailor. 
“De mult medicina veterinară a căutat mij- 

loace pentru a combate această boală înse fără 
succes până ce în fine constatându-se natura 
molipsitoare a boalei s'ai luat măsuri severe 
de poliție sanitară, cari în cele mai multe ţeri 
aii şi dat efectul dorit. 

Ori ce cal morvos trebue omorit, grajdul ş si 
uneltele, hamurile bine desinfectate. 

De mult Bouley a găsit că dacă injectăm la 
un cal infectat de morvă substanţe putrede, a- 
cest cal va căpăta o febră şi morva se va ma- 
nifesta. 

In adevăr cea mai mare piedecă în execu- 
tarea măsurilor de poliție veterinară era că, pe 
lingă caii al căror boală era manifestă Stati 
găsit tot merei casuri suspecte, adecă o scur- 
soare puţin caracteristică fără ulcere în nas, 
sau o glandă indolentă sub maxilar, sai răni 
sau ulcere sati cordoane inflamate pe gambe 

"fără alte simptome. 

In aceste casuri nici injectiunile lui Bouloy. 
nu dai resultate sigure, apoi aceste injecţiuni 
erau şi periculoase, şi puteai produce boale 
grave la cai. 

"In anul 1690 ne-am ocupat împreună cu fra- 
tele mei chimistul institutului cu bacilii morvei 
şi cu substanțele chimice produse de bacili. 
Anume s'a găsit că dacă filtrăm cultura şi dacă 
vărsăm filtratul în alcool să nasce un preci- 
pitat alb, care injectat la. cai morvosi produce 
o febră mare, o abatere, prostrație si câte o 

dată chiar moarte. Apoi în Rusia, Helman a
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făcut extracte din culturi de morvă şi a con- 
statat că aceste extracte dacă se injectează la, 
cai sănătoşi nu ai nici un efect, pe când la 

" animale morvoase produc o umilătură la locul 
injecţiunei şi o febră particulară trecătoare 
cu tristeţă, inapetenţă, prostraţie ete. 

„Pe basa acestor cercetări, curând, în toate 
centrele de cultură, s'ati confirmat aceste con- 
statări şi sai produs extracte din culturi, cari 
în Franța s'a numit maleină, la noi morvină. 

Maleina, francesă. este un extras lichid, pe 
când morvina noastră este un extras uscat, 
„un praf care are avantagiul, că se ţine mult 
mai bine de cât extrasul lichid al lui Nocard. 
“Cu toate aceste, în urma unor aprecieri re 
voitoare, s'a ivit o discuțiune asupra valorer 
morvinei noastre, şi mai multe autorităţi, in- 
duse în eroare ai început să cumpere produ- 
sul străin. Vom vedea că astă-di lumea s'a, 
convins că morvina noastră are exact acela-şi 
efect ca şi maleina.frâncesă, pe lingă aceasta 
fiind mult mai resistentă, E 

Ast-fel maleina lui hone Nocard trebue în! 
tot-deauna, să fie.proaspăta, pe când morvina 
noastră preparată de chimistul nostru A. Babeş 
2—3 ani după preparare si-a păstrat toate ca- 
lităţile, ast-fel în cât din această causă am a- 
mestecat în mod intim cantităţi enorme de mor- 
vină suficientă, pentru decimi de mii de cai, pe 
când cu maleina lui Nocard nu sîntem siguri. 
de a avea a face în tot-deauna cu acela-şi 
produs. . 

" Pe când unii autori de la început s'aă pro-' 
nunțat în mod entusiast pentru valoarea, diag- 
nostică, şi chiar preventivă şi tămăduitoare a 
maleinei, alţi autori erai în tot-deauna scep-
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tici, alţii iar s'ati pronuntat categoric în con- 
tra acestui produs. Exista nedumerire în pri- 
vința identităţei diferitelor produse, afirmân- 
“du-se că unele produc o febră mai caracteristică, 
saă o tumoare mai caracteristică, de cât ino- 
culând cu alte produse. Experiențele întinse 
întreprinse de comisiunea pentru studiul şi 
întrebuinţarea, maleinei, instituită pe ling mi- 
nisterul de interne şi ajutată în modul cel mat 
eficace de delegaţii ministerului de resbel ai 
lămurit şi această cestiune. 

La lucrările comisiunei, care m'a onorat cu 
” preşedenţia, aii luat parte cei mal distinşi d-ni 
veterinari militari şi civili, anume: d-l director 

al şcoalei de medicină veterinară, Locusteanu, 
- d-nii coloneli Fometescu, Popescu, Bădulescu, 
d-nii comandanţi -Boboc şi Gavrilescu, d-nii 
Persu, Furtună, Riegler, Starcovici. Lucrârile 
acestei comisiuni fură expuse înnaintea dife- 
ritelor congrese internaţionale şi ei am făcut 
mai multe comunicări despre lucrările noastre 
la Academia Română şi în jurnalele cele mai 
distinse din străinătate. 

Aceste lucrări aii fost în toate părţile mult 
apreciate cu toate că ne găseam în contradicere 
cu cele mai multe autorităţi străine, căci, lu- 
crând cu mare minuţiositate şi pe'o scară 
foarte mare ne-um convins de insuficiența lu- 
crărilor străine. Este cu atât mai condamnabil 
dacă vre-un veterinar din ţeară, necunoscând 

aceste lucrări, le-a denaturat în scopul de a: 
discredita şi comisiunea şi morvina română. 

Innainte de toate ne-am procurat siguranța 
sciințifică despre identitatea morvinei cu ma- 
leina francesă şi cu cea germană,,. lucrând în 
mod comparativ pe sute de cai, când cu una
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când cu cealaltă din aceste produse, şi ajungând 
la acela-șt resultat. O tesă eşită dilele aceste” 
din şcoala veterinară se ocupă cu această ce- 
stiune şi a ajuns asemenea la rehabilitatea, 
strălucită a morvinei romănesci. 

S'a stabilit tot de o dată în mod cert că 
0.25 maleină Rone corespunde 0.03 morvină şi 
0.05 maleină germană Foth, aceste dose fiind 
tot de o dată cele mai potrivite pentru desco- * 

perirea boalei. 
Cele două tabere adversare sînt de o parte 

Helman. Babeş, Nocard, Rone, Semmer, Vla- 

dimiroff, Foth, Kreusse, Johne, Kitt şi elevii 

lor fiind partisani convinşi ai maleinei; de altă 

parte Leblanc, Schiitz, Olt, Liedemgrosky, En- 
geler, Malonius, afirmând că maleina nu e în 

stare să descopere morva. 
In ultima mea lucrare am căutat să arăt 

causele pentru cari tocmai în timpul din urmă 
atâţia savanti distinși au putut să fi ajuns la 
resultate atât de divergente. 

Intâia întrebare ce trebue să ne punem este: 
la ce oare trebue să ne aşteptăm din partea 

morvinel ? 
A fii îrm că, în lesă generală, această substanţă 

este în stare să arale dacă un cal are răpcingă 
saii nu pe basa reacțiunei ce provoacă asupra 
cailor răpciugoşi. 
Neapărat pentru un cal cu toate semnele 

descrise de răpciugă nu avem nevoe de această 
substanţă. Cu toate aceste să vedem cum să. 
comportă faţă cu morvină un cal morvos. 
Când calul are deja febră nu trebue să aştep- 
tăm ca morvina să-l producă febră. adecă în 

aceste împrejurări nu ne putem adresa la a- 
„ceastă substanţă,
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Alt-fel injectăm la calul morvos dosa, reve- 
"lătoare din ori care din cele trei produse în 
regiunea gâtulur. . 

Peste câte-va ore temperatura se ridică, pe- ste 20 de la temperatura normală, ajunge la 400 - 
în modul aretat pe aceste tabele ; tot de o dată . apare o tumefacţie locală şi calul devine trist - şi nu mai mănâncă, are câte o dată tremură- 
turi. A doua, di se repetă, febra, a treia di calul a revenit la starea normală. Aceste semne îm- 
preună le-am numit reacţiunea tipică, 

Inse chiar aici încep neînțelegerile : unit au- 
tori întrebuințează dose mar mari, alţii dose 
mai mici şi capătă din această causă, resultate. ” diferite; apoi unii autori ca Schiitz se mulţu- mese a lua temperatura numai o di, neglijâna 

“a doua, di, - 
Ast-fel Schiitz găsesce că şi cat morvoşi şi 

alţii nemorvoşi capătă febră câte o dată a doua, 
di după injecţiune şi conchide că deci maleina, 
nu arată dacă un cale răpciugos sati nu, Dar 
dacă ar fi luat temperatura şi a doua di, ar fi. 
vădut că la calul morvos febra se repetă, la, 
cel nemorvos înse nu mai revine. Va să dică, 
numai din negligenţă Schiitz a devenit adver- 
Sarul maleinei.. : 
„EL mai constată. că une ori la un cal răp- 
ciugos temperatura -se ridică numai cu 1440 
și nu ajunge la 40 şi crede dect că această, 
temperatură, este suficientă pentru a vorbi de 

„0 reacțiune tipică. Şi aici Schiitz se înşeală, 
„Noi am constatat anume că, pe lingă reacțiu- 
nea, tipică există şi alte reactiuni carl nu pro- 
bează, nici de calul este răpciugos, nici de e să- 
nătos. Acestea sint reacţiunile atipice de cari 
trebue să facem abstracţiune, -căutând prin



repetarea, injecţiunilor să, obținem reacțiuni 
tipice. Dacă, se produc reacţiuni atipice pu- 
tem fi siguri că nu avem aface cu morva, A- 
ceste reacțiuni atipice se- produc şila caii răp- 
ciugoşi, când încep a se vindeca, dar se gă- 
sesc regulat şi la alte boale precum este gurma 
si emlisem. 
Dacă înse autorii privesc şi aceste atipii ca 

reacțiuni tipice neapărat maleina îşi pierde 
toată valoarea, E . - 
Am aretat şi a treia greşeală a lui' Schiitz 

care afirmă că nodulii, cari se găsesc dacă se 
ucid caii cu reacțiune nu sint de natură răpciu= 
goasă. Am aretat asemenea, ca şi Nocard, că 
atari noduli nu se găsesc, sai numai foarte 
rar, la caii cu totul sănătoşi din regiuni unde 
nu există morvă, pe când caii cu reaatiune 
Sint tot-deauna plini cu atari noduli; nici o. 
dală n'am vidul pulmonii unui cal cu reacțiune 
fără aceşti noduli. | 

Dar şi AWocard a făcut greşeli în interpretă- 
rile sale ale reacţiunei ; dinsul a cădut întz'o e- 
roare contrarie cu acea a lui Schiitz, atribuind 
maleinei o valoare prea mare. Dinsul dice că, 
ori ce cal ce reacţionează este morvos şi are 
microbi vii în organismul săă, 

Nici Nocard nu a precisat reacţiunea ti- 
pică, pentru dinsul ori ce temperatură de 1240 
peste cea normală ar fi caracteristică, pentru 
morvă ceea ce, după sute de experienţe fă- 
cute de comisiune, nu e exactă, căci atari re- 
acţiuni mici se găsesc câte odată şi la caii 
sănătoşi sai cu alte boale. Neapărat adversa- 
rii s'au folosit de această greşeală arătând cum 
caii cu temperatura aceasta nu sint morvoşi. 
Cum înse Nocard singur nu sa convins că:
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trebue o ridicătură de 90. ? Dinsul dacă omora 
calul cu reacţiunea de 1:40 găsea de multe 
ori morvă, sau găsea numai nisce mici no- 
duli fără nici un bacil. Atunci dicea că n'a cău- 
tat bine şi totu-şi trebue să aibă calul unde-va 
microbi ascunşi. 

Chiar dacă găsesce o reacțiune tipică şi nu 
găsesce la autopsie noduli cu microbi vii a- , 
firmă acela-şi lucru nedovedit, şi, în urma a-:- 
cestei presupuneri cu totul nedovedite, ajunge 
la altă greşeală, adecă presupune că dacă 
un cal încetează să reacționeze el s'a vindecat 
complect de morvă. 

Noi din contra am aretat în nenumărate 
rânduri că la, cei mai multi cal cari reacţionează, 
dacă se repetă maleinisarea, la un moment dat, 
încetează, să reacționeze pentru a începe din 
not a reacționa. Adecă la'cei mai mulţi cai 
morvoşi există perioade unde încetează să re- - 
acționeze, pentru a reacționa apoi din noi. 
Acest lucru e remas deci necunoscut lui No- 
card, căci dinsul nu a făcut controlul nece- 
sar pentru a descoperi această împrejurare 
importantă. Pentru aceasta dinsul nici nu scia 
ceea, de ce ne-am convins în mal multe rân- 
duri, că un cal care încetează să reacționeze 
de obiceiui este vindecat, dar în anume casuri 
totu-şt se declară morva la aceşti cat. Unii 
autori dic că aceşti cai poate s'au infectat din 
noii, dar cunoscând că, caii cari ai încetat de-a 
reacționa, pot reacţiona din noi, este evident 

că cail cari nu mai reacționează pot deveni 
morvoşi, : 

Din aceste consideraţiuni reese că ne este 
permis să ne aşteptăm la prea mult, dar nici 

:nu se poate nega valoarea maleinei pentru a
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descoperi morva. Probele pentru eficacitatea 
diagnostică a morvei sînt următoarele: 

4. Aproape toți caii răpeiugosi, fără febră, 
reacţionează, numai caii cu totul slăbiţi fac ex- 
cepţiune şi 0. Riegler a aretat, prin frumoa- 
sele sale experienţe, că cail morvoşi, chiar ro- - 
buşti, dacă nu li se dă mâncare în” timpul in- 
jecțiunei, în adevăr nu reactivează la morvină. 
Cail trebue deci bine nutriţi în timpul maleini- 
sărei pentru a da reacţiunea. 
2. Intr'un grajd cu un cal răpciugos, caii ve- 
cini reacţionează cu siguranţă şi de obiceiii 
într'un grup de 100 cat cu casuri de morvă, a- 
fară de aceia mal reacţionează 30—50 din toţi 
caii. Toţi aceşti cat sînt infectați cu morvă şi 
unii, cam 5%, aii morvă periculoasă, dar as- 
cunsă. 

Dintre caii ce reacţionează, dacă sînt sacri- 
ficaţi, numai vre-o 10 aă în pulmoni noduli cu 

„bacili vii, ceialalți ai noduli, dar fără bacili. 
Neapărat că în acest cas trebue. presupus că 

" caii mergând spre vindecare, microbii ai murit 
deja în mare parte saii cu totul şi numai o- 

-trăvile lor sai sensibilitatea ţeseturilor faţă, 
cu maleina a mai remas îndăr&t. 

Din toate aceste experiențe reese că morva 
se poate combate, înse urmând în modul ur- 
mător într'un grajd saii un grup de cai unde 
sa ivit morva. 

1. Trebue omoriţi cail cu morva manifestă. 
„2, Toţi cetalalţi car vor î morvinisaţi şi vor 
căpăta două maleinisări succesive pentru sta- 
bilirea diagnosticului. 

3. Separaţiunea cailor, cari ai presentat cel 
puţin o reacțiune şi plasarea or întrun grajd 

bine desinfectat, 

6
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4. Scoaterea! din aceste grajduri şi punerea, „. în libertate a, cailor, cari n'aă reacționat sai . cari aă reacționat în mod atipic. 
5. Nimicirea cailor cari aă- presentat vre-un simptom suspect şi reacţiunea tipică. - 
6, Găleţi, ustensilii: şi” îngrijiri individuale 

pentru caii cari ai reacționat şi cari, numai 
întrebuințându-se anumite măsuri de apărare, - 
se pot întrebuința la lucru. | | 
„1. Maleinisarea sistematică a acestor cal, 

cari tot mereti presintă reacțiunea tipică la a 
doua maleinisare vor fi omoriţi ; iar atunci 
când sînt prea numeroşi sati deivaloare, sint su- 
puşi din noi tratamentului, supraveghind re- 

. acţiunea; dacă continuă a reacţiona, caii vor 
fi omoriţi, - | 

8. Caii de mare valoare se pot trata ast-tel 
mai. mult timp, de oare ce în cele mat multe 
casuri nu presintă, lesiuni morvoase ' deschise 
şi pot cu atât mal mult să remâe în observa- 
țiune fără a presenta mari pericole de conta- 
minare, cu cât s'a constatat că, în vre-o 80%, 
caii cari aii reacţionat şi ai fost omoriți nu: 
mai presintă, material infecțios în organele lor, 

In fine se pune întrebarea dacă cu această, 
metodă am ajuns la vrâ-un resultat.: Tabe- 
lele statistice cred că nu lasă îndoeală, despre 
aceasta, ” 

Altă întrebare este dacă maleina vindecă 
morva. Am obţinut împreună cu Riegler: vin- 
decare cu maltină, înse numai la, purcei de Iu- 
dia şi A. Robes a vădut un 'cal morvos vin-: 
decându-se după o serie qe injăcțiuni cu mor- 
vină, înse în multe rânduri caii morvoşi cari” 
mult timp, ani de dile, erau injectați cu mor- 
vină ai reacţionat neîncetat până ce în fine s'a D
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„manifestat morva. Alţi cai cu simptome mor- 

voase s'ai vindecat şi de sine, ast-fel în cât 
puterea, tămăduitoare a maleinei nu e încă a- 
fară de ori ce dubii. 
Am obţinut în timpul din urmă mai multe 

„vindecări, tratând caii cu dose crescânde, adică 
cu:dose din ce în ce mai mari.de morvină și 
ast-fel am obținut, de regulă, că cait nu mai 
reacţionează cu morvină şi au devenit cu totul 
sănătoşi. Din această causă complectez trata- 
-mentul cu morvină în modul următor. Caii cari 
reacţionează repede primesc dose duble apoi tri- 
ple şi îndecite de morvină,. Pe când,mai înnainte 
caii au reacţionat luni şi chiar ani de dile, 
după această metodă caii încetează de a re- 
acţiona deja după o lună de dile, dacă la sfâr- 
situl lunei a doua calul nu mai reacţionează 
el poate fi privit ca vindecat de morvă. 
După această metodă morva dintr'un regi- 

ment. va, putea fi stărpită în 2 luni, neapărat - 
că caii cari după a doua lună mai reacţio- 
nează, vor trebui ucişi şi numai cail de mare 
valoare supuşi morvinisărei crescânde încă o 
dată, căpătând încă o inoculaţie diagnostică 
la, sfârşitul lunei a, treia. 

Afară de aceste resultate, cu ajutorul căror 
nu mă& îndoesc că vom ajunge la resultate 
bune, am mai încercat şi seroterapia morvel 
care a început deja să şi dea resultate încu- 

"răjătoare, căci am vindecat prin ser o serie de 
3 purcei de India, pe când cei trei purcel cari 
aii fost infectati întocmai ca şi i cel vindecaţi 
aii murit de răpciugă. 

Ast-fel descoperirea bacilului morvei ne-a in- . | 
dicat calea pentru prevenirea, şi combaterea | 

„boalei şi dacă administrațiunea armatei ni se
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va adresa din noă:'cu încredere, sintem siguri 
că mai curând de cât în trecut se vor areta, 
efectele morvinisărei şi se vor uşura caii in- 
fectaţi ai regimentelor, precum în trecut am 
scăpat de morvă, jandarmeria călare din Bu- 
curesci, pompierii din Bucuresci, herghelia de 
la Nucet şi regimentele în cari morvinisările 
ai putut fi făcute exact după indicațiunile co- 
"misiunel pentru aplicarea maleinei. 

Pentru aceasta trebue înse o încredere ab- 
solută, în oamenii de sciinţă şi absenţa unor 
"persoane reii voitoare, neorientate şi cari din 
ambiţie caută, să înlocuească persoanele com= 
petente. Atari persoane deja o dată ai stri- 
cat opera comisiunei şi vor compromite în tot- 
'deauna, sciința şi combaterea, eficace a boale-. 
lor ce ameninţă sănătatea publică şi interesele 
noastre economice. 

La



P ELA GR A. 

situațiunea economică a ţeranului român 

u aşi face conferinte publice înnaintea 
acestui important institut, atâta persecu- 
tat şi calomniat, dacă nu aşi simţi da- 
toria, să dau socoteală societătei despre 

lucrările făcute la acest institut spre binele 
public. , 
Va să dică (aceste conferințe sint cu totul— 

diferite de cel& ţinute în alte părţi : nu repro- 
duc aici numai părerea altora, nu-mi este sco- 
pul să vulgarisez şi la noi noţiunile curente şi 
cunoscute, ci vreaii să aret în ce mod lucră- 
rile originale şi descoperirile acestui institut 
pot fi utilisate imediat spre prosperarea nea- 
mului nostru) Cred că ar trebui să profităm 
de aceste indicaţiunt pentru rădicarea națiunei 
de-asupra altor naţiuni civilisate. 

Este deci cu atât mai regretabil că lumea, — 
medicală şi administraţiunea, în mare parte, 
nu apreciază în destul institutul nostru şi nu 
frequentează aceste conferințe şi deci pu cu- 
nosc importanţa lor, confundându-le cu confe- 
rințile literare, istorice saă de vulgarisare a cu= 
noscinţelor de a doua mână)
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Sint sigur că aceşti domni, cari ai visitat 
toate unghiurile, toate instituțiunile ori cât de 
neînsemnate şi imperfecte ale Parisului, nu cu- 
nose institutul nostru, despre care străinii vor- 
besc cu respect: că aceşti domni nu ai nici o 

„idee despre faptul că aici nu numai vorbesc şi 
afirm lucruri nouă şi de importantă practică, 
dar că în acela-şi timp caut să fac experiențe 

"şi demonstraţiuni convingătoare. 
N'ar fi trebuit de cât să asiste o dată măcar 

Ja aceste conferințe pentru a căpăta cunoscinţe 
sigure asupra, lucrurilur cari ar putea să-i că- 

lăuzească, în ocupațiunea lor de toate:dilele. . 
Neapărat înse, este mal uşor să depreciezi şi 

să, nesocotesci un lucru necunoscut, de cât un 
lucru a cărui realitate nu o poţi nega. 

Dacă unul din cei doi detrâctori al serotera- 
piei ar fi asistatla experimentul aretat în una 
din conferințele trecute sai la cele ce vă voii 
areta astă-di, ce ar mat fi putut dice? Ar trebui. 

- să recunoască că s'aii înşelat ; şi atare.măr- 
. turisire onorabilă se privesce la noi ca o mare 
ruşine. 

Apoi ce-ar dice acei medici şi mari socio- 
logi, cari a-di strigă în gură mare că aici nu 
se mai lucrează, că institutul nu e instalat cum 

« trebue:saii că ei nu fac de cât sciinţă. de la- 
borator şi că pentru resolvirea, cestiunilor mari 
de sănătate publică, nu trebue sciință ; apoi că 
conferințele aceste sînt foarte uşoare,—căci nu 
trebue -pentru aceasta de cât să se citească 
nisce reviste sai broşuri străine pentru a face 
o :conferinţă, — ce ar dice aceşti confraţi dacă 
ar asista la conferințele mele, din cari: ar ve- 
dea că se înşeală, căci el nu sciii nimic din cele 
ce se petrec la institut ; că acel ce nu:învaţă de
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cât din cărți nu posedă nici o temelie, nici o 
convingere, nici o. basă sciințifică, care nu se 
învață, din cărti, 'ci numar prin experiență, 
prin statistică, prin "dovedile originale si nu împrumutate de la, alţii? : o A . Ast-fel, de (Ecaba ei fac: frase frumoase: des- — pre miseriu ţeranului român, dacă nu sciă ce 
este pelagrâ , . - 

, eee este o boală care se ivesce acolo — 
unde populaţiunea se nutresce cu porumb ; 
ast-fel înnaintea, descoperirei A mericei hoala,. 
nu era cunoscută în Europa şi” primele sciri 
despre ea le avem din Spania occidentală unde 
s'a introdus cultura porumbului. din America 
apoi chiar în 1600 Mafiei a observat o boală n 
Mtalia de Nord, unde sa întrodus pe atunci po- 
rumbul, în raport cu 'alimentaţiunea cu po- 
rumb. Cazal dă o descripțiune bună a pelagrel, 
dar mat cu.seamă, Strambio, directorul. asilu: 

"lui de leproşi din Legnaro, creat de Iosif al. 
II-lea, a descris boala în mod clasic ; spre'sfâr- 
şitul secolului trecut boala. trece în Piemont, 
Liguria, şi Landes şi în tot sudul. Franţiei. 
Denumirile boalei în diferite regiuni o: carac- 

terisează deja în destul ; pelagra, din pelle-agra, - piele aspră, mal de mis&re, mal del Sole, mal 
de la, Rosa, e - In Romănia, porumbul .este întrodus . spre. anul 1801 şi medicul Vârnav, în tesa sa, inau- gurală din Budapesta, o descrie, apol-e bine. descrisă, în. tesa profesorului Teodori din anul 1858. (Teranii o numesc jupueală, pârleală sai— bvala săracilor) In- Spania şi. în. Franţia boala, a dispărut aproape, de când. cultura porum- bului s'a inlocuit cu a grâului, In Italia înse şi astă-di există multă pelagră i: în. 18719. erai
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aproape 80.000 de pelagroşi în Italia de nord, 
mal mulţi în Lombardia (40.000) |şi în Veneţia 
(29.000). 

_... (în Romănia în anul 1888 erai 10,000; în 1892, 
18.500 ; în 1893, 7.000; în 1894, 6.600; în 1895, - 
1.500 ; în 1896, 13,000; în 1897, 19.100; în 189%, 
21,800; în 1899, 32.200 pelagroşi în ţeară> 

—CAceşti bolnavi sint distribuiți pe 1—12 ju- 
deţe, cele mai multe în Moldova, unde există 
un grup de 4 judeţe, Roman, Tutova, Tecucii, 
Covurluiă, cari sint mai mult bântuite, până 
la, 20 la 100 din locuitori suferind de boală ; înse 

şi Dorohoiul şi Botoşani! ai foarte mulți peia- 

groşi, peste 1 la 100 din locuitori. In timpul 

din urmă înse şi Muntenia face concurență . 

MoldovefPast-fel, în, anii din urmă, Iifovul şi 
Dâmboviţa sînt foarte bântuite, şi în anul tre-: 

_cut judeţele, până atunci aproape indemne, 
Gorj, Mehedinţi, Vlagca suferea de pelagră. 
Prahova, care până la anul 1896 era un focar 
de pelagră, de atunci nu mai figurează printre 

judeţele cele mat mult încercate. 

„Femeile sint mai mult atinse de boală de 

cât bărbaţii. In oraşe boala e rară : la 50 pe- 

lagroşi ţeranI vine un pelagros din oraşe Mai 

cu seamă rasa latină, nutrindu-se cu porumb, 

este bântuită ; pe când Irlandesii, Americanii 

de nord şi alte naţiuni germane sai slave, de 

gi se nutresc în-parte cu porumb, nu capălă 

boala. 
: Cei mal însemnați autori despre pelagră ai 

. “donstatat în mod neindoios că această boală 

numai acolo se manifestă, ca boală populară, 

unde țeranul se nutresce cu porumb şi unde 

din causa relei calităţi sai cantităţi insufici- 

„ente a porumbului, nutriţiunea generală este
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insuficientă. Cu alte cuvinte pelagra, ca boală 
a poporului, este în tot neauna boala, miseriei) 
(LUnde începe miseria ? Acolo unde ţeranul nu — 
mai este în stare să-şi restabilească echilibrul 

„între substantele pierdute şi alimentaţie) - 
Peranul trebue să consume dilnie 130. gr.— 

albumină, 34 gr. grăsime şi 430 gr. de idrați 
de cărbune pentru a-şi restabili echilibrul. La. 
nol înse ţeranul sărac nu consumă de cât 
56—7o gr. albumină, 45—60 gr. grăsime şi 
550—700o idraţi de cărbună)) . 

Va să gică 46ranul sărac nu mânâncă de cât — 
jumătate din “albumina ce i-ar trebui pentru - 
a-şi menţine forţele Aproape în toate. celea- 
lalte țeri ţeranul capătă cantitatea necesară, | 
de albumină (Dacă țeranul sar nutri, în loc de— 
cu porumb necopt şi stricat, cu porumb bun, ar 
consuma, în loc de 60 gr. albumină peste 100 
gr. adică aproape cantitatea suficientă) căci 
porumbul cincantin, cel de Canada sati Gel bun 
românesc, are 9—42% substanţe azotate,' pe 
când cel ordinar 'românese 6—4% substanțe 
azotate (în mare parte albumină). Se vede deci 
că ţeranul român, care se nutresce în mare 
parte cu porumb, trăesce în miserie, sufere de | 
foamete mâncând porumb ordinar sai stricat, 
pe când s'ar nutri destul de bine, dacă ar con- 
suma tot atâta porumb bun sai cincuantin, 
Sa aretat în mod evident, în toate părţile şi 

la noi, spre exemplu, în Ilfov, căccolo unde ţe— 
„ranii mănâncă alte alimente de c: porumb nu 

- există pelagră. 'Toate satele unde sînt vaci de 
lapte, unde.se mănâncă pâine sai brânzeturi 
şi lapte nu există, pelagiă, spre exemplu în 
Jilava nu există pelagră; pe când comunele 
vecine consumând porumb prost ati boala, 

6
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sfârşit.) Inse-pe când ţeranul cu stare nu.po- 
stesce decât jumătatea, anului sai mai puțin, 
ţeranul sărac postesce 5 din 6.părţi ale anului, 
va să dică ;postesce pentru că nu.poate alt-tel. 

<_(Dacă : ar avea cel.puţin în timpul posturilor 
fasole saii alte leguminoase ar.putea să-se nu- 
trească 'în acest timp; necultivând înse nimic 
în grădina sa, nu mănâncă în timp .de,post-de 
cât 40 gr..aibumină, 79 gr. grăsime şi 150 idraţi 
de cărbune, adică un regim.de foame, mal pu- 
ţin de cât croitoresele sărace din Londra, cari 
sînt „privite ca tipul :alimentaţiunei insuficient$ 
Dacă considerăm tot de o dată că porumlsul 

este cel mai eftin aliment, ast-fel în cât cu '50 
bani :se capătă, aproape cantitatea, dublă de 
porumb şi cu o valoare nutritivă, dublă de.cât 

” apre exemplu: grâul, gi. cu o valoare nutritivă 
“triplă de cât cartofii, se poate aprecia :şi mal 
mult mizeria enormă a ţeranului român) . 

——/.O chestiune. economică de cea mai năare.im- 
"  POPtanţă, este a:se sei dacă şi porumbul bun 
"sai dacă numai: porumbul stricat şi necopt 
produce pelagră, .căci dacă ori ce porumb ar 
face boala, precum afirmă spre ex. d. Dr. Nea- 

"goe, atunci ne-am.găsi înnaintea unei Chestiuni 
" economice neresolvabile, căci atunci, pentru a 
scăpa de .pelagră, adică de boala miseriei, ar 
trebui să schimbăm, toată. cultura şi să culti- 
văm în locul porumbului grâul sai spre ex. 
leguminoasa, Soia recomandată de d. Urbeanu. 
Inse ătunci traiul ţeranului -ar costa de două 
ori atâta de : cât: costă acuma şi este un 

problem. neresolvat, cum am putea să comba- 

tem foametea dând ţeranului un aliment care 
Par costa dublu cât il. costă porumbul: 

să, menorocire la no! sînt -posturile fără
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(Sint convins că dacă țeranul ar dispune de— 
aceşti bani nici astă-d! n'ar mai exista pelagra, 
căci atunci teranul nu s'ar mai nutri cu po- 
rumb stricat şi n'ar mal posti atâtă) 

Trebue deci să căutăm altă soluţiine(îrobue— 
să căutăm dacă “ori ce porumb produce. pela- 
gră sau numai porumbul stricat saii necopt 
Dacă vom. îl găsit că numai cel din urină 

porumb dă boala, va fi mult mai uşor'să „Com- 
batem boala prin interdicerea absolută, a în- 
trebuințărei acestui porumb, remânnd ca țe- 
ranul să nu mănânce de cât porumb nestricat, 

„întroducându-se încet cu încetul şi alte alimente 
sănătoase, mat cu seamă leguminoasele si alte 
legume nutritive precum şi vite dând carne, 
“lapte şi brânză. 
 Innainte de'a examina această chestiune vi- 

tală mar de aproape, să-mi permiteţi a vă face 
cunoscință cu pelagra. Nu voiii vorbi 'aici de 
aşa numita, pelagră sporadică sai mal bine dis 
de casuri cari seamănă numai cu pelagra şi cari 
se ivesc la oameni trăind în miserie şi fiind o- 
trăviţi în mod cert prin tot felul de alimente 
stricate, sai cari se produce la nebuni cari nu 
se nutresc saă se nutresc cu substanțe stri- 
cate,— trebue înse şă, dic câte-va, cuvinte des-. 
pre predisposiţia la pelagră. 

In adevăr (am găsit că: nu numai oameni — 
slăbiți de boale şi: beţivi, dar şi descendenţii 
aleoolicilor, sifiliticilor si pelagroşilor devin, 
mai uşor pelagroşi de cât descendenţii părin- 
tilor sănătoşi, Femeile sînt mai dispuse pentru 
boală căci se nutresc şi mai reii de cât băr- 
baţii şi sînt mai obosite prin sarcine şi alăp- 
tarea 'copiilop?
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— Cârăerea, soarelui nu constitue causa pelagret, 
ci numai causa unui simptom important al 
boalei, adecă al roşeţei de piele, care se arată 
acolo unde ea e arsă de soarg 

In cartea mea publicată împreună cu d. Sion 
despre pelagră, am impărtit boala în 4 stadii 
şi în forme mai acute şi cronice, sint forme u- 
soare şi altele grave. SR 

—. In urma postului de Crăciun începe (rimul 
stadiă cu o mare slăbiciune şi cu o slăbire a 
inimei tot de-o dată, cu arsură şi uscăciune a 
gurei şi cu greutate la înghițirea mâncăriloz) 

= Apol se nasce (Gl doilea stadii cu o arsură te- 
, ribilă în stomac, cu vărsături şi dureri de sto- 

mac tot de-o dată cu o foame neastâmpărată. 
Pot exista încă durere de cap, amețeli şi diaree 

"“ Esind primăvara ţeranul slăbit obosit, din | 
casă, primele rade ale soarelui produc pe 
dosul mâinei, pe figura şi pe pieptul descoperit 

“pete roşii sau begici cu umflătura, pielel şi ar- 
suri de multe ori nesuferite. Peste 1—3 septă- 
mâni pielea se desumflă şi remâne acoperită 

- cu nisce cruste albe sui negricioase cari se 
jupoae neincetat.(Boala e foarte pronunţată în 
lunile Aprilie, Maiiă si ţine până în toamnă, 
iarna apoi dispar toate aceste simptome pen- 
tru a reîncepe primăvara viitoare. Acuma înse 
roşeata e mal mică, înse pielea se umilă mal 
mult, devine negricioasă, zbâreită, subțire sau 
mai dură şi se jupoae mal "mult, 

Sint casuri unde acuma se Produce un îel 
de tifos care omoară răpede pe cei bolnavi. 

___ (n stadiul al treilea, prevalează semnele din 
partea aparatului digestiv, incepând cu gura 
şi cuprindând stomacul şi toate intestinele, 
„Buzele sint umflate, roşii inchise cu băşici şi
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crepături, limba umflată cu dungi profunde, 
cu vărsături; arsurile şi durerea stomacului 
devin nesuferite, apoi încep diareile cu sânge 
şi ie 

( In ED timp există şi jupueala, simptome 
nervoase, slăbiciune, ameţeală, durere de cap, 

arsură, înse toate aceste semne se amelio- 
rează sai dispar cu totul iarn 
După câţi-va ani înse apar simptome ner- 
oase mal durabile constituind stadiul al pa- 

irulea. Slăbiciunea se pronunţă din ce în ce 
mai mult, bolnavii sînt trişti, muti şi încep de- 
liruri, manii-până la o paralisie generală. De 

—— 

multe ori se ivesc crampe, epilepsie, bolnavii E 
se simt traşi îndă&ret saii împinşi înnainte că- 
dend cu mare violenţă. Din timp în timp bol- 
navii sînt maniaci, -cu crampe de ris sati de 
plâns sai cu furie 
Apo încep deliruri melancolice sai religioase. 

i caracteristice înse sint maniile de sinuci- 
dere mai cu seamă prin înnecare în apă, la care 
par a fl îndemnați prin arsura continuă a 
pielei şi a stomacului ce turmentează pe neno- 

„ rociții “bolnav 

În fine stadiul al cincilea este acela al de- 
nței, a, paralisiilor şi a cachexici; se con- 

stată atrofii de muschi, slăbire extra-ordinară, 

disenterii, tuberculosă producând moartea bol- 

nâvilor, cari n'aă murit mai înnainte cu simp- 

st-fel această boală este desastrotrăă şi prin— 

e de otrăvire sai prin sinucidere; 
A 

slăbirea braţelor de muncă atât ae trebuin- 
cioase agriculturei, precum şi prin nebunia şi 
moartea precoce a bolnavilor. La noi pericolul 
constă înnainte de toate în întinderea.mare a 
boalei, care de câţi-va ani cresce în mod îngri-
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jitor tocmai printre populațiunea cea mai im- 

portantă, paralisând agricultura, şi producând 
" descendenţi degeneraţi şi! degenerarea raser-o 

Trebue deci să examinăm foarte serios îot 
ce este în „puterile noastre pentru a preveni şi 
pentru a vindeca, boala. 

Am făcut anume experienţe cari aii aretat 
că în adevăr porumbul stricat conţine substanţe 
v&tămătoare sănătăţei. 

Aceste substanţe nu coincid cu substanțele 
găsite de Lombroso. înse şi cel din urmă autor 
a,găsit aceste substante amestecate înse cu 

alte substanțe nespecifice. „Aceste substanțe 
sînt cu atât mai abundente cu cât porumbul e 
mai stricat prin mucegaiii si prin anume mi- 
crobi de putrefactiune şi de fermentaţiune. 

Inse nici unul din aceşti microbi nu este ca- 
racțeristie pentru pelagră,. ci diferiți microbi 
produce din porumb aceste substanţe toxice. 
Asemenea şi mălaiu), dacă nu se usucă, nu se 
recesce şi nu se aerisează, se strică usor, pro- 
ducând atari substanțe. : 
Am aretat că animalele sint cu atât: mai 

„sensibile față cu acele substanţe, cu cât aceste 
animale sînt mai slabe saii nemâncate. 

— Predisposiţiunea necesară pentru boală este 
deci o alimentatie insuficientă. Ast-fel ţeranii 
săraci tocmai din causă că mănâncă porumb 

, necopt saii stricat se nutresc Ia mod insuficient 

şi se otrăvesc în acela-şt, tim . 
„Că (porumbul sănătos nu pie duce boala), re- 
ese din următoarele consideraţiuni : 

1) Porumbul sănătos nu, conţine” substanţe 
toxice sati numai urme de toxine. 

2) Şi la noi în ţeară acolo unde se consumă; 
porumb bun, apol i în Sicilia şi Irlanda, în Bur-



  

“gundia, în America, se consumă mult .porumb, 
în parte aproape exclusiv ca şi la noi, fără să 
existe pelagră. 

3) Diferenţa între tratarea porumbului aici şi 
în ţerile menţionate este mare, căci în Irlanda, 
în:Mexico, în Burgundia, 2) porumbul nu se re- 
coltează de cât fiind copt, apoi b) se usucă în 
„sobe speciale şi. c) se acrisează prin aparate 
speciale. 

Argumentele acelor cari afirmă că şi porum- 
bul sănătos ar causa .pelagră :sint cele urmă- 
toare: Dinşii afirmă că după anchetele făcute 
de multe ori se constată pelagra fără a se putea, 
constata :că bolnavii ar fi mâncat porumb stri- 
cat. Apol mal, afirmă că pelagroşil se vindecă, 
“dacă nu 'mai mănâncă porumb. 

. Aceste argumente n'aă înse valoare, consi- 
derând că țeranul nu cunoasce că mănâncă 
porumb stricat, -pe când examinând :sau .gus- 
-tând, mămăliga, o găsim de multe ori atât de 
"putredă giamară în cât n'o putem mânca. „Apoi 
bolnavii de pelagră, dacă se adăpostesc în a- 
sile nu numai că-nu mai mănâncă porumb, 
dar.se! .nutrese bine, fac: bă, 'se odihnesc, se 

tratează gi tuturor. acestora trebue atribuită 
| vindecarea. 

Cu toate acestea, trebuca,. o > probă sciinţifică 
pentru a areta că nu porumbul. bun, ci numai , 
„cel stricat dă pelagra. 

Pentru aceasta 1) am studiat lesiunile „pela- 
groase şi am găsit'că ele corespund unei in- 
toxicaţiuni, 2) apol'am căutat dacă există o 
jegâtură între otrava, găsită şi între -pelugră şi 
am profitat de descoperirea, seroterapiel pentru 

"a da această probă. Am luat sânge de Ja pe- 
lagroşi vindeca şi am căutat să vindec prin
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acest sânge animalele otrăvite prin otrava po- 
rumbului. 

In adevăr aceste animale : purcei de Îndia, - 
epuri, slăbite şi cu boală de piele se vindecă 
prin acest sânge, iar dacă amestecăm otrava : 
cu sângele oamenilor saii animalelor vindecate, 
această, otravă îşi pierde activitatea. 

___ Pe basa acestor cercetări este deci sigur că, 

„în adevăr, prlagra este în legătură cu otrava 
porumbului stricat şi deci nu poate să fie pro- 
dusă de porumb sănătos, care' nu conţine a- 

" ceastă otravă, 
Tot de o dată această experienţă ne indică 

o cale importantă, pentru a vindeca boala, In 
adevăr şi pelagroşii, adecă, cel otrăviţi în mod 
natural cu porumb stricat, trebue să se vin- 
dece prin injecţiuni cu serul animalelor immuni- | 
sate prin injecţiuni de cantităţi crescânde ale 
otrăvel. In adevăr experienţele făcute până a- 
cuma ne întăresc, în această convingere că a-. 
cest ser este. un ajutor puternic în căutarea 
pelagrei. 

Imi pare bine că autorii italieni din provin- 
ciile bântuite de pelagră ai confirmat deja 
cercetările noastre. Ast-fel doctorii Antouini 
şi Mariani din Pavia ai otrăvit animale cu 
sângele pelagroşilor şi le-a vindecat prin ser 

. anti-pelagros de la pelagroşi vindecaţi. : 
Din cercetările noastre confirmate şi în Italia 

— ese deci că /pelagra este o intoxicaţiune prin 
porumb mai riult sa mal puţin stricat, lucrând 
inse mal cu seamă asupra, unui organism slă- 
bit deja di'nnainte prin innaniţie, priu boale sati 
p descendență, 

7 prima linie frebue deci luate măguri pen- 

tru a întări resistența ţeranului şi pentru a
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nutri țeranul român, dându-t cel puțin minimul 
alimentaţiunei absolut necâsar penttu'ă-şi men- 
ține fortele: IE E DN: 

" CEste ruşiios, dar adevărat, e 
-stinbolnăvesce şi moare de, foame, osii 
"Pentru îmbunătăţirea, acei staivatsperate—— 
“trebue măsuri extra-ordilidre.'dfibipditea sta- 
tului. 'Trebue impiedecatăfâxploatarea teranu- 
lui de către arendaşi, trebug . pedepse severe 

„pentru acel cari distribuesc "Sau vind porumb 
stricat, care înnainte ae tout riu are destule 
substanţe nutritive conținend"tîn Joe de 12% albuminate'numat 45 m. 
Trebue revădute fâgile agricole;. cari astă-aj, 

cum dicea foarte bine d. Sturdza în respunsul- 
său lu o comunicare a mea înnaintea Acade- 
miel Române, nu-ai avut în privire (erânimea 

„ci Sai exercitat în contra țerănimei. 
D. Sturdza constată că foametea, care într'un 

stat bine organisat nu se poate ivi, este la nioi- o stare de 'lucruri constantă şi causa o spune: 
«Cine nu scie că pe când cultivatorul mare 
recoltează un porumb excelent, cultivatorul mie 
nu vede pe ogorul lui de cât porumb necopt 
şi stricat ?» 
*Ministerul de interne a instituit o comisiune 

pentru a face propuneri în vederea constatărei 
pelagrei, unde am propus cele următoare: 

1) Innainte de toate am insistat asupra, prin= 
cipiului că, în cas dacă nu vom putea, face to- 
tul în combaterea, pelagrei, cel puţin să încer= 
căm cele ce găsim utile într'un cere mai reş- 
trins, acolo unde boala e mai gravă ; adecă 
neputând luu măsuri eficace, de o dată în toată 
țeara, să nu aruncăm armele şi să nu ne mul- 
ţumim cu măsuri putin eficace precum erati a- 

E i 

  



cele întrebuințate An trecut şi cari până acuma, 
- n'a dat .nici un'efect, ci să aplicăm treptat, 
începând .cu:regiunile sai cu judeţele cele mai 
bântuite,:mEburi -în adevăr eficace 

2) Considerând că 'pelagroşii se vindecă la 
început aproape. cu siguranţă dacă se scot din 
mediul obicinuit.: si. schimbând alimentatiunea 
proastă şi “insuficientă, am propus colonisarea 
temporară; a "pelagroşilor- pe. moşiile apropiate 
ale Statului, ale Coroanel sai ale Eforiilor. 
3) Nu am cădut. de. acord cu restul comisi- 

uuel în privinţa executărel unei anchete agri- 
cole, nici în ceea ce privesce propunerea mo- 
dificărilor necesare ale legilor agricole, în fa- 
voarea agricultorilor mici, precum nici asupra 
mâsurei în care Statul ar trebui angajat în ce 
privesce prevenirea şi combaterea boalei. . 

In fine n'am cădut de acord asupra impor- 
tanței. intervenirel pe lingă înnaltul cler pen- 
tru indulcirea posturilor celor severe în timpul 
primăverei şi în timpul muncci grele. a câm- 
pului. 

Cu toate aceste ne-am unit asupră. pantelor 
principale în combaterea boalei şi ain-lnnain- 

„tat ministerului propunerile noastre, îns6 a». 

cele măşuri, cu toate că eraii foarte. modeste, 
aii fost iară-şi atât de reduse de către. auto 
ritatea, superioară, în cât nu remânea aproape ' 
nimic din munca îngrijită a comisiunel, iar pe, 

lagra îşi ia drumul înnainte. Din această cauză 
revenim din noi. asupra cerințelor imperioase * 
formulate în cartea noastră, cari sîht cele ur- * 
mătoare : : 
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1) M&suri profilactice din partea Statului 

a) trebue ca în primul rând să îngrijim ca—— 
cultura porumbului să fie buvă, împiedecând 
în modul acesta consumar ea porumbului stri- 
cat? 
Acesta este scopul măsurilor celor mai îm- . 

„ portante în combaterea pelagrei, ceea ce s'ar 
putea obținea prin modificarea rațională a le- 
gilor agri 

Aceste dog ar urma să stabilească, că o 
parle a septemânei remâne reservată teranului 
sai unei părți a familiei sale: în aceste dile 
teranul nu va lucra pentru proprietar sati a- 
rendaş, ci va cultiva pămîntul săi 

Se scie că lucrurile stai cu totul alt-fel, căci | 
"abia atunci, când porumbul proprietarului a — 

resărit, săteanul şe poate gândi a lucra ogorul 
să, ceea, ce se face de 'obiceiii cu vre-o lună, 
două, mal târdiu de cât ar trebui să se facă) 

Din. această :causă porumbul nu se poate— 
coace şi usca în lunile cele mai călduroase. 
In general, porumbul se culege la: noi prea 
Aârdiă, de oare ce îi vine rândul de abia după 
semănarea grâului.” Legea tocmelilor agricole 
al cărel scop. este de-a apăra pe săteun în po- 

- triva exploatărei din partea proprietarului saii 
a arendaşuliii, nu se prea aplică, sau şi chiar 
aplicându-se nu apără în- destul pe micul pro- 
prietar) Va trebui deci: legea, aceasta modifi- 
cată în spiritul expunerilor-d-lul D. Sturdza. 

b) In afară de aceasta,( Statul ar trebui să _— | 
îngrijească ca sătenii 'să fie 'învâţaţi a cul- 
tiva porumbul întrun mod mat raţional, de 
cum fac acuma şi să nu semene porumbul la 
munte unde nu se poate, coace 

.



, 2. 
Seo 

(această operă de civilisatiune s'ar putea ob- 
ţinea în parte prin mijlocirea învăţătorilor şi: a 
preotilor, cari pe timpul studiilor lor ar trebui 

să-şi însuşească şi cunoscintele aprofundite în 
ale agriculturei,/nu numai în ce privesce po- 
rumbul, cunoScințe pe cari le-ar comunica a- 

„pol locuitorilor din sat. Mesura aceasta ne-ar 
— aduce foloase imense, (Sătenii ar trebui să se 

se învete a cultiva zarzavaturile, a planta, a 
îngriji de- pomii, cari acuma mai că nu se mal 
cultivă Ja țearâ) aşa că si teranul e silit să-şi 
procure cele. trebuincioase de la Sârbi şi Bul- 
gari, cari, pentru un pret destul de ridicat, îl 

- dati adesea o marfă de rea calitate. 
Atunci când preolul şi învățătorul lar -în- 

druma, săteanul s'ar deda uşor la cultura zar- 
zavaturilor, mal cu seamă că fie-care casă de 

sătean este îricunjurată de o curte destul de 
spațioasă.  - 

c) Aiară, de aceasta înse,( rehue înființate 
prin judeţe comisiuni independente, de control, 
în ce privesce cultura porumbului şi alimen- 
tărei populaţiunei cu porumb, cari vor semnala 
ministerului toate abaterile şi toate abusurile 

- din partea autorităţilor, proprietarilor, aren- 
daşilor şi teranilor 

_—d) (Statul ar trebui apoi să stabilească prin 
mijlocirea unor specialişti, cari sînt varietățile - 
de porumb, cari se coc mal curând în diferite 
regiuni ale ţerei, pentru a putea, sfâtui pe săteni 
şi la nevoe a insista ca în fie-care localitate să se 
cultive numai acea varietate de porumb care'- 
presintă siguranță că va ajunge la maturitate) 
In fine ar trebui să se stabilească, dacă ste- 
rilisarea porumbului, aşa cum se obicinuesce. 
în America, saii scoaterea germenului pentru:
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prepararea oleiului maidie, nu cum-va sar. 
putea, introduce şi la: noi. pentru ca mălaiul să . 
se poată conserva, mai bine, aşa ca să nu mat 
poată da nascere pelagrei, . . | 

- e) Autorii cari împărtăşese vederile zeiştilor, 
recomandă înfiintarea brutăriilor rurale sia; 
ospătăriilor populare cari, după vederile lor, 
ar fi cel mai bun mijloc pentru combaterea pe--: 
lagrei. Ia 
CSi noi împărtăşim vederea, că i omul care se —— 
nutresce bine, mai cu seamă acela 'care nu 
consumă porumbul nu poate deveni pelagros.. 
şi că de'multe ori bolnavul de pelagră îndață: 
ce nu mal consumă, porumbul se vindecă de.. 
boala sa, ji 

Din această, causă nu vom nega că aceste: 
instituțiuni ar fi în stare să combată pelagra,.: 

„dar ne îndoim de posibilitatea executărei lor, : 
„Sciut fiind că la noi pelagra e foarte respân-. 

dilă, pe când caritatea publică e Puțin desvol-, 
tată. 

1 Dr. Neagoe. care, din. însărcinarea pu 
Vernului. a studiat în Italia, instituțiunile me- 
„nite pentru! combaterea pelagrei, ne arată că 
instalarea unui ast-fel de aşedămint. ar fi de-. 
stul de scumpă E 

O ast-fel de cheltueală nu poate s'o facă î în 
Romănia nici Statul nici comunele. 'De-aseme- : 
nea ar îi zadarnic să sperăm că “aste chel- 

_tueli s'ar putea acoperi prin caritatea publică, 
căci chiar dacă sar găsi un filantrop sai o. 

" asociaţiune de bărbaţi întreprindători si cu dor 
„de țeară, în nici un cas unu sar putea crea 
ast-fel de instituțiuni în cele 3000 de comune 
din ţeară -în cari bântue pelagra., Şi e sigur 
că acelea-şi greutăţi vor fi existând şi în Italiae.
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Pe lingă toate acestea să avem în vedere 
că, în casul cel mai favorabil, instituţiunile a- 
cestea ar vinde pâinea cu preţul făinei. Pretul 
acesta  înse se scie că e încă mult mai mare 
de cât prețul mămăligel, ast-fel în cât țeranul 

„nu va putea să cumpere această, pâine. - 
-De curând d-l Dr. A. Vasiliu ae la Roman, 

a recomandat o pâine preparată de-a dreptul 
din grâul muiat gi.frământat, înse gi aceasta, 
e de două ori. mai scumpă de cât mămăliga, 

—— .£) Cu toate acestea.CStatul ar putea obliga 
anume stabilimente 'şi instituțiuni să creeze 

"cuptoare pentru trebuințele ţeranilor, acolo 
unde bântue pelagra, ast-fel pe "proprietăţile 
Statului şi ale Coroanet, pe lângă spitalele ru- 
rale, pe lingă drumurile de fier, pe proprietă- 
tile eforiilor şi ale epitropiilor de bine-facere, pe - 
lângă scolile rurale şi biserecile bine situate 
ete. ar trebui ca aici să fie ţeranul şi instruit | 
despre “prepararea pâinct; ! : 
(Statul ar trebui, mai departe. să ia, în regi- 
unile bântuite, iniţiativa, pentru înființarea. unor 
ospălării populare, unde să se poată căpăta cel - 
puțin o supă eftină bună cu carne, aceea ce 
în realitate_ar putea să combată cu mult suc- 
ces pelagra | 
Ar trebui ca, instituţiunile sus numite să se - 

îngrijească şi de atari stabilimente, precum şi 
de cuptoare pentru uscatul porumbului, find 
ajutate în aceasta după putinţă si din fondul 
epidemiei. i ! 

Comisiunile de pelagră vor face propuneri în 
această privinţă. | ă : 

9) Cuptoarele, cari servesc pentru uscarea - 
porumbului, şi cari în Italia, şi înnainte de i 
se întroduce pâineriile rurale şi ospătăriile po- . ! .
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pulare, aii dat foloase atât de bune, ar trebui 
înființate mar cu seamă, în acele regiuni în cari 
„toamna e ploioasă; în locurile acestea se în- 
timplă adesea, că porumbul, de alt-fel copt, să 
fie muiat pe câmp de ploi continue. De: aceea 
resultă că în acele localităţi ar trebui. stăruit | 
ca porumbul să fie bine uscat în mod siste- 
matic iu aceste cuptoare, înnainte de-a fi aşe- 
dat în hambare. Hambarele, se înțelege, şi ele - 
„trebue să fie construite în mod sistematic şi 
„bine ventilate şi trebue oprit ca porumbul sa 
se adune în grâmădi mari, neputându-se usca 
şi fiind expus fermentaţiunei şi mucegăirer, 

h) In starea, actuală a'lucrurilor, când bud- 
getui Statului este deja din cale afară de în- . 
cărcat, nu se poate cere ca guvernul să ne pue 

"la disposiţiune ajutoare materiale, aşa că hi- 
gieniştii trebue să se mulţumească, mai mult 
cu sprijinul moral al autorităţilor administra- 
tive/ Trebue dar să stărnim ca Slalul să intergică—_ 
în modul cel mai aspru comerciul cu porumbul 
stricat:)Chestiunea, aceasta, este foarte serioasă 
şi merită toată atenţiunea' noastră. 

Atât în Italia cât şi în Romănia se întimplă 
că proprietarii şi mai cu seamă arendaşii dai 
sătenilor porumbul stricat pe care n'aii fost în 
stare să-l vindă, iarna, în contul muncei pe 
care ai s'o facă in vara următoare, şi vara, in 
timpul lucrului. Şi câţi arendaşi nu aleg toc- 
mal porumbul: cel mai stricat pentru tainul 
muncitorilor ! , : ” 

D. Sion era de faţă, în judeţul 'Tutova, unde 
se scie că pelagra e foarte respândită, la masa, 
pe care o luai muncitorii câmpului, consumând 
alimentele cari li se dedeai din partea aren- 
daşnlui; nenorociţii mâncaii o mămăligă, care
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în: loc de-a fi galbenă era brună-grisă, acră și 
“avea gustul iute aproape caustic. Exemplele 
urriătoare, pe cară le publică d. Dr. C. Popescu, 
"în tesa sa, ne ilustrează asemenea realitatea, 
“- «Intr'o familie bărbatul e deja pelagros de 
“patru ani până acuma nu s'au ivit fenomene 
cerebrale, înse bolnavul e foarte depresionat, 

“Nevasta sa, suferă: de asemenea de mai mulți 
'ani.de'pelagră, înse fără fenomene cerebrale. 
"Recolta porumbului fiind rea, amândoi ai mân-. 
„cat în“timpul toamnei şi ernei porumb stricat, 
pe care îl cumpăraseră de la proprietar. 

-Uâ pelagros bătrân, fără soţie şi fără copii, | 
sărac şi alcoolic, a cumpărat în iarna 1894-1895 : 
"porimb stricat de la arendaşul moşiei. In pri- 
"măvara următoare el căpătă un eritem: pela- 
“gros, dureri abdominale şi ale oaselor. 

Un pelagros, care e bolnav de patru ani e 
„palid, suferă de slăbiciune generală şi de du- 
„Teri “în membrele inferioare. In urmă devine 
“alienatii. Nu e în stare să lucreze, aşa că sotia 
"şi “fiica -sa trebue să: muncească şi să-l ție 
Şi pe dinsul. Cu cinci ani înnainte mâncase ni-: 
“sce părumb stricat; pe care şi l'a procurat de 
"la arendaşul moşiei», 
“Asemenea, Dr, Blasian, medicul, jud. Ilfov, 

“Gonstătăi'că arendaşii distribue porumb stricaţ 
da” terani... Aceste exemple ne arată că trebue 
"neapărat! ca legea :să "pedepsească pe aceia, 
:Gari: vind sătenilor porumb stricat saă cari îşi 
„hrănesc muncitorii cu ast-fel de porumb. 

“ Datoria statului este ca, înnainte de toate, să 
- luiereze în această direcţiune, împiedecând co- 
miterei unor ast-fel de delicte. Pe de altă parte 

“însc se cere ca ast-fel de delicte să nu se pe- 
*depsească prin amendi, ci cu închisoare; de
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oare ce proprietarului sati arendaşului bine si- - 
tuat îl va_fi uşor să supoarte cheltueala unei 
amenăr.CArendaşii cari ar contraveni, ar trebui — 
să piargă dreptul de a mai lua moşii în arendă 
pi înţelegem de ce un- funcţionar care a 
sustras o sumă oare-care de bani să piardă, 
dreptul de-a mat ocupa o funcţiune! publică, 
pe când arendaşul care subminează în mod di- 

„rect sănătatea şi viata cetăţenilor să mal aibă 
" dreptul de-a se îmbogăţi pe spinarea sătenilor, | 
- cari in toate împrejurările sint pentru noi cea 
mai importantă clasă socială ? 
“iXPentru a supraveghea mâl cu seamă se-— 
menarea la timp, culegerea şi păstrarea porum- 
bului, Statul va institui comisiuni anumite şi 

„independente, cari vor denunța imediat ori ce 
abatere ar constata. Aceste comisiunt vor su- : 
praveghea, şi imorile, măcinatul porumbului şi 
îngrijirea, recirea şi păstrarea mălaiulup 

k) Anume în comunele cele mai bântuite va 
- trebui de urgenţă - instituit un agent sanitar 
sub supravegherea, medicului, executând o su- . 
praveghere sistematică a alimentaţiunel ţera- 
nilor. : | 

Il In combaterea pelagrei trebue să mat in- 
sistăm asupra, unei condițiuni, fără care toate - 
mâsurile, cari se vor lua, vor remânea fără fo- 
los. (Irebue să stăruim ca fie-care familie de— 
sătean să capete atâta pămint cultivabil în cât 

- produsul să ajungă pentru trebuinţele vieţei, 
:precum şi a tuturor celoralalte cheltuell, pre- 
cum ar fi contribuţiunile către.stat şi comună) 

In Romănia avem o lege asupra vindărei 
„moşiilor statului, în căre se prevede că vinda- 
rea se poate face numai la țerani; se întimplă 
înse adesea că- aceste moşii să fie vindute en -
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bloc, unor alte persoane cari nu sînt țerani, 
"pe când numeroși ţerant n! aă nici cea mai mică 
proprietate. , 

Trebue. ca imediat să, se vinda pămint ţera- 
nilor din regiunile bântuite, cu un preț cât se 
poate de eitin, şi numai după 1—2 ani primele 
rate ale preţului, şi să nu se oblige țerunul a; 
plăti tot pămintul în timp scurt. 

—(Bratuu ar trebui de asemenea să lupte în po- 
va acelor împrejurări nenorocite; cari fac ca 

sătenii să nu aibă păşune, din care causă sint 
“exploataţi întrun mod neomenos. Păgunea, 
„pentru care trebue să muncească în mod ex- 

cesiv, este adesea causa pentru care țeranul 
nu poate semena lu, timp porumb, nici să- l are 

„si să-l culeagă 

m) Inse spre a putea preîntimpina şi” acele 
întîmplări cari nu stai în mâna omului: şi cari : 
la un'moment dat ar-putea să .silească pe să- 
ten! a-consuma porumbul stricat, ar trebui'ca 
statul să insiste asupra asigurărei atât a re- 
coltej ţeranilor cât şi a animalelor lor de muncă. 

—— 'n)SStatul, în fine; ar trebui să se îngrijească 
"ca pe lingă înfrumusețarea luxoasă a oraşelor 
să se facă ce-va şi pentru îndreptarea igienică : 
a satelor. Mat cu seamă în scolile rurale ar 
irebui Să 'se dea o mat mare atenţiune igienei, 

culturei pămintului, tratărei porumbului, po- 
„_milor şi zârzavaturiloi) * - 
——cBtunei, când statul, convins de hisemnătatea , 

acestor măsuri, va, fi decis a le realisa, inter- 
venind în mod energic, 'nu'mal încape îndoeală 
că generaţiunea viitoare va scăpa de pelagră) 

.
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2) Asile pentru pelăgroși saii pelâgroserii 

Instituţiunile acestea cari “şi trag origina de 
la vestitul spital al pelagroşilor din Legnano, 
au căpătat o întindere mai mare în timpurile 
din urmă şi în Italia, au dat resultate foarte 
bune în combaterea pelagrel. Principiul pe care 
se basează aceste asile este acelaşi ca sătenii 
bolnavi să fle internaţi într'un spital înconjurat | 
de proprietăţi agricole, şi ca, în afară de tra- 
tament şi de regim potrivit, - bolnavii să aibă 
ocasiunea de-a se îndeletnici cu o agricultură 
sistematică. Dilicultăţile financiare nu permit 
înse ca aceste asile să fie înființate într'un nu- 
măr care ar corespunde întinderei boalei. Din 

, 

această causă în Romănia avem numai un sin- | 
gur asil de pelagroşi, la Păncesci- Dra gomiresci 
în jud. Roman, unde în fie-care an poate fi 

“primit numai un mic număr de pelagroşi. Inse 
pentru ca numărul cel mai mare de pelagroşi 
pe care "| avem să nu cadă pradă boalet, se . 
cere ca ei, fără nicl'o întârdiere, să se bucure 
de bine-facerile tratamentului. Din punctul a- 
cesta de vedere, propunem un mijloc care, după 
opinia noastră, nu poate fi atins de vre-o con- 
sideraţiune financiară. ... 

In ţeara, noastră, statul are numeroase moşii: 
aceste moşii ar putea servi ca colonit de vară 
pentru pelagroşi. Pentru acest scop ar trebui 
ca, în fie-care judeţ, să se aleagă o moşie a 
statului, pe care sar stabili la începutul lu- 
crărilor în primăvară toţi pelagroşii din judeţ, 
întovărăşiţi, în anumite casuri, de familiile Jor, 
Instalarea lor s'ar putea face în barace, cari 
n'ar necesita cine scie ce cheltueli. Moşia a- 
ceasta ar trebui exploatată, în regie cu ajutorul
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pelagroşilor, cari mat sînt capabili de muncă, 
_„Supraveghiaţi de un specialist gi de personalul 
de administraţie, - 

Ar trebui ca şi pe moşiile Eforiei, Coroanel, 
şi pe alte-moşii asupra, cărora statul are su- 
praveghere, să se primească, pelagroşil în con- . 
diţiuni analoage. | E . 

Pelagroşii întrebuințaţi la munca câmpului, 
ar trebui plătiți la fel cu ceralalţi muncitori să- 
nătoşi. In dilele de Duminecă şi de sărbători, 
S'ar putea face sătenilor conferințe populare 

„ despre cultura porumbului, despre prepararea, 
şi păstrarea sa, precum şi a mălaiului, asu- 
pra pelagrei şi pericolelor ei, despre însem- 
nătatea colonisărei pelagroşilor şi despre com- 
baterea boalei. . -. 

In aceste conferinţe s'ar mai putea vorbi de- 
spre măsurile cari ar trebui să le ia pelagroşi!, 
după ce se vor întoarce la căminul lor, spre a * 

„se feri de revenirea boalei, precum şi despre 
alte chestiuni cari sînt legate de viața de toate 
-dilele, de pildă despre cultura zarzavaturilor, 
despre grădinărit, despre plantare de pomi, 
despre crescerea vitelor, etc, . 
Femeilor li s'ar putea da câte-va noţiuni de- 

spre îngrijirea copiilor mici, despre arta, culi- 
nară, industrii casnice, ete. Tot cu această o- 
casiune s'ar putea, areta sătenilor, foloasele aso-- 
ciațiunilor pentru apărarea de boale, dându-le 
pilde şi sfaturi potrivite şi îndemnându-i la, în- 
treprinderi comerciale şi la, economii. 

O administraţiune cinstită şi conscientă, va 
reuşi să facă ca, statul să tragă chiar foloase 
de pe urma unor ast-fel de lucrări, 

Cred că nu mai este necesar de a adăuga că 
în aceste colonii, muncitorii ar trebui să ca-
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pete hrană bună, substanţială, cheltuelile aco- 
perindu-se din produsul muncei lor. Ă i 

Din hrana săteanului n'ar trebui eliminată 
mămăliga, preparată din mâlaiul bun de cât. 
numar în anumite casuri. Bolnavii vor căpăta 
tot-deauna medicamentele pe cari le va pre- 
scrie medicul coloniel. , | | 

Ar fi de dorit ca ast-fel de măsuri să fie lu- 
” ate în întreaga ţeară şi în cea mal mare în- 
tindere, mai cu seamă înse în judeţele cele mar 
bântuite şi anume cât mal în grabă, de oare 
ce pelagra se propagă din ce în ce mat mult. 
Numai aplicând aceste măsuri, s'ar putea “ 

obține un resultat oare care şi numai prin a- 
ceastă cale, sar putea stabili, fără a pierde 
prea multă vreme, dacă aceste măsuri ar fi 
urmate de succes. . e 

Moşiile acestea ar putea să ne dea în fie-care 
an 20,000 pelagroşi vindecaţi, sai pe cale de 
vindecare, cari s'ar întoarce la vetrele lor cu 
Mici economii şi cu mai multe noţiuni utile re- 
feritoare la viaţa practică. | 

In acele locuri, în cari principiul colonisărer 
pelagrosilor nu s'ar putea realisa în modul a- 
cesta — guvernele vor trebui să se decidă să 

„facă sacrificii, şi anume de-a institui în primă- 
vară, pentru o lună, sai două, ambulanţe me- 
dicale şi internând prin spitale, monastiri saii 
casărmi, pelagroşii cari ai nevoe de trata- 
mentul. medical. - 

Mai cu deosebire ar trebui să congedieze un 
_ număr oare care de soldaţi, transformând pen- 

tru un scurt timp casărmile în asile de. pela- 
groşi, ceea ce n'ar produce inconveniente, căci 
“pelagra nu e molipsitoare, în cari sar îngriji 
bolnavii respectivi. Şi în aceste asile, pelagroşii
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ar. trebui instruiți asupra culturei. şi prepară- 
rei porumbului. 

In afară de mâsurile pe cari va trebui 'să.le 
luăm pentru prevenirea pelagrei, urmează să 
se facă ce-va şi pentru, miile de pelagroşi cari, 
fiind cu totul infirmi sai recalcitranți, vor să 
remână pe la casele lor, -si n ai nici o şansă 

_ de vindecare. 

Se mai înțelege că guvernele n'ar putea în - 
nici un chip să înființeze aşa de multe asile si 
spitaluri în cari ar putea să încapă numărul 

- cel mare de pelagroşi. 
„ “Din acest punct de vedere credem ca pe lângă 
aceste să se mai organiseze o căutare a bol- 
navilor la casele lor. 

3) Căutarea bolnavilor de pelagră în în 
-_ interiorul satelor 

In privinţa aceasta, stăm înnaintea unei pro- 
bleme grea de resolvit. Considerăm că pelagra: 
“este boala miseriei şi că ar trebui să se în- 
ceapă a se pune ţeranul î în condițiuni mai bune 
igienice şi să mănânce - „mai bine pentru a se 

_Patea, vindeca. 

ropun deci a, se înfiinţa. în comunele cele 
“mar bântuite, bărăci sai câte o casă mai bună 
unde bolnavii cel mal grei loviți să. fie inter- 
nați gi căutaţi din timp în. timp de medic şi 
îngrijiţi de un agent sanitar - stabilit în loca- 
litate/ - 

entru ceilalţi bolnavi, pe lângă visite me- 
dicale, se va, înfiinţa o bae, un cuptor ori o bu- 
cătărie economică, de unde pelagroşii să ca- 
pete cu un preţ foarte redus sai chiar gratuit 
o supă caldă cu puţină carne şi zarzavaturi)
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CNeapărat va fi necesar ca chiar pentru a-_— 
ceasta, statul saii judeţul să, dea oare care a- 
jutor bănese şi că în aceste localităţi să se 
înfiinţeze, cel puţin pentru lunile de primăvară, 
câte-va_ posturi provisorii de medici şi de agenţi 
sanitari) Si - 
„In căs dacă statul nu va, putea face față tu- 

tulor trebuințelor va fi mal bine de cât să re- 
nunțe la ori ce acţiune, să aplice măsurile ne. . 
cesare treptat, începând de o câm dată, cu ju- 
dețele cele mat bântuite, precum sint: Romaâu, 
Tutova, 'Tecuciiă, Teleorman, ete; -'- o. 
După ce populația şi guvernul .se:'vor con- 
vinge de binefacerile disposițiunilor luate, ele 
se vor putea întinde mat uşor asupra tutulor 
regiunilor bintuite. Pa a 

Planul combaterei pelagrei după vederile "mele 
va fi deci cel următor: . -:. e 

1) (Numirea uner comisiuni în“ fie-care judeţ, 
care ajulată de administraţiune, 'va consult 
exactitatea datelor statistice asupra numărului . 
pelagroşilor. Din această comisiune fac parte : 
proprietari, arendaşi şi ţerani de frunte diu cei 
mai distinşi precum şi medici şi veterinarii în 

"funoţiune ar judeţului, inspectorii sanitari şi 
medici! primari de judeţe. Senatorii şi deputa- 
i! judeţului cari vor fi responsabili pentru ac- 
tivitatea comisiunel şi vor înnăinta lucrările co- 
misiunei guvenului, vor raporta regulat -asu- 

- Pra activitățel acelei comisiuni care va, trebui 
să adreseze guvernului rapoarte anuale 
2)/Comisiunea va face raporturi aşupra in=— 

convenientelor în ceea ce privesce lipsa de pă- 
"mint, învoelile- prea. apăsătoare ale țeranilor, 
inconvenientele în ceea ce privesce semănarea 

„recoltei şi ingrijirea porumbului, soiurile şi în-
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grijirea mălaiului, dacă ţeranii se nutresc cu 
porumb bun, suficient, şi dacă nu cum-va con- 

sumă porumb. stricat) 
„3) Rapoartele comisiunilor vor î: studiate de 

către consiliul sanitar superior, care va for- 
mula propuneri pentru îndreptarea inconveni- | 

entelor. 
4) Comisiunile vor areta câte locuri [paturi] 

s'ar putea pune în fie-care judeţ la dispositi- 
unea. pelagroşilor, cari ar fi. monăstirile saă 
alte clădiri publice, cari ar putea adăposti pen-: 
tru un timp limitat pelagroşii, ce personal auxi- 
liar şi ce sume ar trebui pentru aceasta, ase- : 
menea cu ce sume ar putea contribui județul 
sai caritatea publică, 

5) Comisiunile vor areta, dacă există în judeţ 
proprietăţi ale Statuiui, ale Coroanei sai ale 
stabilimentelor de bine-facere [eforii, epitropii], 
cari ar putea servi câte-va luni drept coloni! 
agricole pentru * pelagroşi în condiţiunile are- 
tate mai sus. ” 

6) Comisiunile vor areta cari sunt: în județ 
„comunele cele mai bântuite şi. cari ar fi mijloa- 

cele” pentru ca în acele comune să se insta- 
leze un cuptor pentru pâine, dacă în aceste co- 
mune satul, şcoala, biserica, spitalul, casarma, 
eforia nu ar:putea fi angajate sau dacă nu 
S'ar putea obliga arendaşul prin : contracte de 
a înființa atari cuptoare saii bucătării popu- 
Jare. 

7) Comisiunile vor indica comunele cele mal 
bântuite, în cari ar trebui organisat un servi- . 
ciă special pentru pelagroşi şi înființarea unui 
asil provisor, une! pâinării, unei ospătărit eco- 
nomice, creând aci şi un post de agent sanitar 
auxiliar care, pe lingă îngrijirea pelagroşilort
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impreună cu autorităţile sătesci va; controla, la, 2—3 dile locuinţa, hrana şi vitele țeranilor. 8) Guvernul va, interveni pe ldugă înnaltul cler pentru a se face propagandă pentru lumi- narea populațiunei în ceea ce privesce postul, aretându-se că bolnăvii şi copiii mict'nu trebue să postească şi că postul trebue, cât se poate, fi îndulcit în timpul muncei grele a. câmpului.: 9) Iuvă&tătorir: şi preoţii, prin: conferințe în dile de sărbătoare Şi în biserică, să lumineze populațiunea asupra tratărei raționale a po- rumbului și a mălaiului, asupra gătirei mân- cărilor, asupra zarzavaturilor şi fâinăriilor, , 10) Guvernul, dând pămint la. ţerani, îl va vinde eftin şi în rate -mici, renunțând chiar pentru câti-va antla o parte din ratele de plă- tit, ca ast-fel țeranul să aibă, posibilitatea a, se instala ; guvernul va introduce în - învoelile sale agricole condițiuni, cari sunt în interesul țeranilor, îngrijindu-se şi 'de ameliorarea, rasei vitelor, de îngrădirea, Brădinelor, de planta- rea, de arbori, de zarzavaturi şi de cartofi, dând țeranilor tot ajutorul în executarea acestor condițiuni. Guvernul va interveni usemenea pe lingă udministraţiunile de bine-facere de a introduce asemenea uceste condițiuni in con- tractele lor. - B - 11) In cas dacă 8uvernul nu ar putea întro- duce în toată ţeara de o dată toate măsurile ne- cesare, va alege de-o cam dată, câte-va județe : din cele mai bântuite unde va executa totali- 
tatea măsurilor propuse, demonstrând ast-fel efectul unei lupte sistematice impotriva pela- grei. - IN i i 
Trebue să se insiste față. cu autorităţile su- 

perioare, cari, de ani de dile se luptă în potriva 

9
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pelagrei cu mijloace insuficiente, cu circulare, 
cu măsuri incomplecte şi cari n'ai dat nici un 
resultat, ca să se schimbe acest sistem desas- 
truos şi să se aplice de odată cu toată forta, 

"cu toate mijloacele de cari dispune Statul şi 
sciința pentru a combate acest flagel, care pa- 
ralisează, agricultura” şi subminează vitalitatea 
neamului. 

Dacă Statul nu va pntea executa totalitatea 
măsurilor propuse în toată țeara, este neapărat. 
necesar să execute aceste măsuri în focarul 

„principal de pelagră din Moldova. - . = 
Peste câţi-va ani, după ce toată țeara se va 

fi convins de eficacitatea acestor măsuri, sînt 
sigur că toată ţeara va beneficia de ele. = 

Cu această conferinţă iati remas bun de la 
„publicul distins care a onorat. conferințele mele 
cu presența sa, sperând că nu am abusat. de 
indulgenta şi de timpul d-voastră, 
Scopul acestei conferințe era dublu, în întâia 

„linie ţineam să-mi spun cuvintul documentat 
-pe studii şi experienţe făcute la acest institut. 
asupra cestiunilor mari sanitare, țineam să 
pronunț cuvinte destinate a deveni convincțiuni 
exprimate pentru tot-deauna în spiritul patri- 
oților români, prefăcându-se în fapte măreţe- 
pentru a scăpa: națiunea. 'de pierire, pentru a 
produce o reacțiune violentă faţă cu egoismul 
nenorocit al stratelor superioare. Cuvintele a- 
cestea nu vor fi uitate şi nu vor pieri, căci sînt 
resultatul experienţelor convingătoare ast-fel 
în cât nici o calomnie, nicio altă părere înnain- 
tată, fără pregândire şi fără basă nu va, putea 
zdruncina convincţiunile câştigate în incinta 
acestui institut. 
A 

N
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Al doilea scop al acestor conferințe era toc- 
mal a nimici liga calomniatorilor şi ignoranţi- 
lor, cari, mai cu seamă de la începutul acestui 
au, Sa aruncat cu o furie nemai pomenită a- 
supra persoanei mele şi asupra institutului 
condus de mine. po 

Ati vădut, domnilor şi doamnelor, instalaţiu- 
nile măreţe, aparatele admirabile, de cari dis- 
pune acest institut, aţi vădut resultatul mun- 
cel încordate şi resultatele obținute, şi sînt : 
„convins că am câştigat în d-v. nisce apărători 
convinşi în potriva calomniatorilor şi duşma- 
nilor sciinţei şi civilisațiunei. a 
Am renunţat pentru moment; la ultima, mea 

conferinţă anunțată asupra malariei, sperând 
că anul viitor vom dispune de resultate mai 
importante asupra acestel boale, asupra căreia 
voii vorbi în prima mea conferinţă din anul 
viitor.



LEPRA ÎN ROMÂNIA 

pS)e crede în general că lepra ar [i o boală 
E a trecutului, că astă-di nu mal există 

la noi sai există numai în câte-va e- 
xemplare, formând mai mult o curiositate de 
cât un pericol. . Această credinţă este înse 
eronată, căci posed o listă nominală de peste 
250 de leproşi din ţeară, listă care în mare 
parte se datoresce stAruinţei amicilor şi cole- 

gilor mei N, ISulinderu şi Paul Petrini. Aceste 
250 de casuri sînt tot atâtea focare din care 
cu timpul se pot desvolta mit de noi îmbol- 
năviri. Am intentiunea să aret înnainte de 
toate, caracterele acestei boale, aşa în cât pu- 
blicul să se poală feri 'de eu, căci leproşil tră- 
esec în mijlocul nostru, şi apoi vreau să aret : 

' cum un singur lepros poate infecta 10—20 de 
oameni, la cari înse boala nu se desvoltă de 
cât după 5—20 de ani după contactul lor cu 
leprosul; voii areta în fine ce: boală teribilă 
este lepra şi cum ea, cu o fatalitate inexo- 
rabilă, lucrând ani şi decimi de ani, distruge 
corpul într'un mod mal îngrozitor de cât ori 
ce altă boală.
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Lepra este cea mai veche boală despre care 
avem sciri mai sigure; vedem leproşi zugrăviți 
pe piramidele egiptene, găsim lepra. descrisă în 
cărţile străvechi indiene, persice şi în biblie. 
Evreii trecând marea roşie, ati fost atinşi de o 
teribilă boală «zarath», împotriva căreia Moise 
a luat disposițiuni admirabile de isolare, gra- 
tie cărora boala s'a şi stins. Ai 
Această boală cu pete albe, cu atrofie, cu 

jupuere -nu era lepra, înse după încetarea a- 
cestei boale a remas lepra, de care a suferit 
Iov, care înse neapărat nu s'a vindecat, cum dice biblia, ci sa ameliorat probabil pentru 
un timp. Nici Grecir, nici Romanil nu ai des- 
cris bine lepra, ca a fost înse descrisă în mod: 
admirabil de Arabi şi mai cu seamă de vechea, 
şcoală de medicină. din Salerna. 

In urma cruciadelor, această. boală a luat 
o întindere enormă în Europa, ast-fel în cât 
populațiunea Europei era decimată, de lepră. 
Regi şi săraci, toate stratele populațiunei, erai 
atinse de ea, ast-fel. în cât: pentru această, 
boală s'aiă creat întâile ospicii şi spitale, le- 
proseriile. - 
Ne-putem -face o idee de întinderea boaler 

dacă constatăm că, în mediă numai în Fran- 
cia existau 2000 de leproserii, iar în Europa 
întreagă nu mat puțin de 19.000, adecă erai 
mai multe spitale de leproşi de cât toate spi- 

„talele de astă-di împreună. Astă-di nici medi- 
cil nu mai cunose lepra, pe când în evul me- 
dii poeţii ai descris'o mai bine de cât ar pu- 
tea-o descrie cei mai mulți medici de astă- di, 
“Faţă cu acest pericol, s'aă luat măsuri de . 

cea mai mare rigurositate şi tot de o dată de 
o eficacitate admirabilă. Astă-di nu mai sin-
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tem în stare să combatem o boală molipsi-: 
toare cu acea-şi energie. Leproşii eraii, o dată 
pentru tot-deauna, excluşi din contactul celor 
sănătoşi, erai însemnați cu haine speciale, cu 
clopoței sai cu alte semne vâdite, erai -pe- 
depsiţi în mod straşnie, dacă se apropiati de 
oamenii sănătoşi, erai închişt în leproserii, în- 
cetând de a fi priviti ca oameni vii. 

Ast-fel încă din secolul al XIV-lea lepra în- 
cepe să descrească, şi în al XVI-lea secol ea 

” aproape dispăruse. - 
E foarte probabil că în leproserii se curati 

şi alte boale, cari nai avut nimic a face cu: 
lepra; leproseriile erai pline de oameni cu tot 
felul de boale de piele, de sifilis, de boale min- 
tale si nervoase, căci nimeni nu mai cunoscea, 
lepra, ca s'o deosebească de aceste diferite 
boale. De atunci încoace s'aii desființat lepro- 
seriile, şi aproape nimeni în Europa nu mai 
cunoscea această boală. Inse boala nu a dis- 
părut din Europa, şi în regiuni depărtate de 
civilisaţiune ea bântue omenirea în mod ascuns. 

Mai cu seamă în ţerile tropice, lepra îşi păs- 
trează încă toate teroarea, ast-fel în cât as- 
tă-di pentru Asia minoră, pentru India, unde 
sînt vre-o 200,000 leproşi, pentru Japonia, pen- 
tru Mexico, pentru Africa şi America, de sud, 
pentru insulele mari ale. Polinesiei, Asiel şi 
Australiei lepra este încă flagelul cel mare, - 
este ceea ce pentru Europeni e tuberculosa,. 
Dar si în Europa, din timp în timp, se ivesce 

boala în mod înspăimintător; ast-fel în Sue- 
dia şi Norvegia, în Spania, în Rusia erau, şi 
mai sint, regiuni foarte infectate de acest fla- 
gel; tot aşa la noi în țeară, -în Carpaţii de 
Sud şi în n Dobrogea există mulţi leproşi. Nu
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numai atâta, dar în timpul din urmă în toate 
terile europene a început din noi să. apară şi 
să se întindă această boală a trecutului, aşa, 
că toate guvernele aii decis a se opune în mod 
Solidar invasiuriei din noi teribilului duşman, 
La Berlin s'a convocat o conferinţă  interna- 
țională pentru apărarea civilisaţiunei împotriva, 
leprei. Această, conferinţă a constatat că una, 
din țerile. mai. bine studiate din punct de ve- 
dere al leprei este. Romănia. Aici încă ain. 
anul 1874 s'au constatat câte-va casuri de le- pră şi în museul vechiă de anotomie patolo- 
gică am găsit uu cap de lepros cu diagnosti- . 
cul exact; în el s'a găsit bacilii leprei. R&- 
posatul Dr. Kalenderu a fost cel di'ntâiti care 

“a studiat la noi în țeară mai bine această 
boală ; dinsul a constatat în anul 1897, 140 bol- 
navă; a găsit familii întregi de leproşi în ju- 
dețele Argeş şi Muşcel, a putut constata apoi 
cum un servitor a infectat familii întregi, cum 
o rudă leproasă, i întrodus, după 4—5 ani, le- 
pra în întreaga familie. + . 
Putem dice câ cer mai mulți leproşi aveai 

rude leproase, şi tocmai prin anchetarea le- 
proşilor s'a gâsit o înlănțuire aproape com- 
plectă de contagiositaţe pri'mire diieriţii leproşi. 
Ca -origine a leprei, sai cel puțin a întinderei : 
ei în timpul din urmă Su constatat „războiul 
independenţei : cazaci leproși ai trăit în con- 

„-taet intim cu soldaţii ruşi având uceea-şi boală, 
Continuându-se anchetarea, leprei în anul 1897 
sai constatat 243 de leproşi in ţeară, înse 
merei întâlnim casuri noi şi focare de boală 
cari nu sînt întroduse în-această statistică ; 
ast-tel numai în anul trecut an vădut .12 ca- 
Suri cari nu erau înregistrate. „Neapărat mai
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mor din leproşii vechi, dar apar şi casuri noi. ” 
Ast-fel în anul 1899 ai murit 111 leproşi şi s'aii 
aflat 72 casuri noi. Dacă lucrurile “vor conti- 
nua ust-fel, se pricepe uşor că lepra va lua în 

"cur6ad o întindere înspăimîutătoare. i 
" Casurile sint repartisate ast-fel în cât. se 
vedea că mai bântuite sint judeţele din Munte- _ 
nia şi Dobrogea, pe când Moldova.e aproape 
immună. Mai „mulţi leproşi sint în judetele Vâ- 
cea, Tulcea, Ilfov Argeş, unde există peste 
120 casuri ; apol vin județele “Teleorman, Me- 
hedinţi, Muşcel, Dâmboviţa, Vlaşca. In acest 

- din urmă județ, comuna Frăţeşti era cuartie- 
rul” general al armatei rusesci ; de aci ai luat 
nascere. toate casurile din acest județ. 

-O parte din leproşi, mai cu seamă cel in Tul- 
cea şi din județele de lângă Dunăre, siut stră-, 
ini: “Turci, Bulgari, Tătari, înse leproşii cei 
mai multi din regiunile muntoase sînt Români, - 
şi ne întrebăm : cum tocmai aci s'a înrădăcinat 
boala, pe când de obiceii ea preferă porturile 
mari şi aglomeraţiunile unei populatiuni neci- 
vilisate ?.. ă 
Am afirinat că, dacă aceste părti ale terei 

sint infectate, boala trebue sâ existe şi * în 
Transilvania. . - . 
use sciut este că aste regiuni sînt putin 

visitate de medici, precum în tesă, generală 
serviciul sanitar la țeară la noi este cu mult 
mai perfect de cât acel al Ungariei şi mai cu 
seamă de cât al munţilor din Transilvania. In 
urma publicațiunilor mele, în adevăr guvernul 
unguresc u făcut o anchetă şi a, descoperit 
leproşi în muntii Transilvaniei, pe când in- 
nainte se afirma că în această teară: nu exista 
lepra. Ast-lel Romănia a putut să aducă: un
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servicii important sciințific vecinului săă pu- 
ternic. - 

Incă înnaintea erei bacteriologice, lepra era 
bine studiată şi erai anume deosebite dou 
îeluri de lepră :- cea tuberculoasă; şi cea ner- 
voasă.. S'a constatat că sint anume regiuni 
unde lepra este indigenă şi de unde se respân- 
desce prin comunicaţiunile comerciale, mai cu . 
seamă prin comerciul maritim. Nu ori ce om 
poate să capete boala, ci trebue anume pre- 
disposiţiune, mai cu seamă miserie şi locuințe 
proaste. S'a. constatat că indigenii selbateci at 
insulelor sint foarte expuşi. Ast-fel se scie că 
un singur lepros chines a infectat insulele 
Sandwich, unde apoi în timp de 10 ant s'a des- 
voltat boala, decimând populațiunea indigenă. 
O sumă de misionari cari îngrijau. pe leproşi 
ai cădut victime boalei, 

Cu toate acestea sint mulți cari neagă ca- 
racterul molipsitor al leprei, ceea. ce se explică 

„uşor din durata lungă u incubaţiunei. Ast-fel 
sa constatat în Sudul Franciei (Riviera) că 
uu servitor străin a infectat familia unde ser- 
vea, apoi o altă familie 'care' venise în locul 
celei bolnave, apol membrii acestel familii au 
infectat alte familii, aşa că în timp de 20 de 
ani sa creat aici un focar lepros." In multe 
rânduri s'a constatat că un om care a fost în 
contact cu un lepros 10-20 de ani, după acea- 
sta s'a înbolnăvit. Se vede dar ce grei este a 
se constata contagiunea. | - 
- Cu această ocasiune să-mi fie permis a in- 
sista asupra importanței capitale ce aă servi- 
torii pentru sănătatea stă pânilor, mai cu seamă 
la noi unde servitorul sai servitoarea remâne 
în contact continui cu familia ;'în multe case,
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bărbatul servitoarei, având ocupaţiune în altă 
parte, petrece nopţile cu servitoarea ; de multe 
ori servitoarea, saă bărbatul ei sint bolnavi de 
boale molipsitoare ; de multe ori copiii servi- 
toarelor saăbărbatul, pe care stăpânul casei 
nici nu-l vede, introduce infecțiunea, în casă : 
casuri de febră tifoidă, de tuberculosă, de dif- 
terie se propagă, pe această cale. Ă : 
_-Ar fi absolut necesar ca stăpânii, chiar în 
interesul lor, să exerciteze un control sever 

asupra sănătăţei şi mai cu seamă, asupra 'lo- 
cuinţei servitorilor şi să se ferească, "precum . 
şi pe copiii lor, de contactul intim cu dinşii, 
interdicând în mod absolut orl cărei persoane 
străine sai familiei servitorilor să locuească 
în casă. 

" 
După experiența, mea, tocmai aglomerarea 

mare şi necurăţenia, din locuințile servitorilor 
sint causele cele mai frequente de îmbolnăvire 
ale claselor superioare, mai cu seamă a copiilor, - 
Precum am vEdut că servitorii leproşi pot 

molipsi familii întregi de cea mai teribilă boală, 
tot ast-iel tuberculosa, febra, tiloidă, toate boa- 
lele copiilor, apoi holera şi ciuma, de obiceiă, 
din stratele inferioare, din punct de vedere al 
stărei sanitare, se propagă la stratele superi- 
oare, prin intermediarea servitorilor. , 

Cu alte cuvinte, controlul sever sanitar al 
servitorilor şi al locuinţei lor, este o condiţiune 
principală pentru a ne feri de boale.molipsi- 
toare. ! 

In urma măsurilor severe basate pe conta- 
„giositate, isolare severă în leproserii, în 'Turcia 
lepra, începuse să descrească, până ce medi- 
cul turcesc Zambaco Paşa u sciut să con- 
vingă pe guvernul turcesc că boala nu'e con- 
tagioasă. . ! ,
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In urma acesteia neglijându-se toate precau- . 
țiunile, boala a căpâtat din noi o întindere 
mare. Zambaco crede anume că boala ar fi 
ereditară, înse uită că, copiil noi născuţi nu ai 
lepră şi capătă lepra în contactul cu părinţii 
sau cu alţi leproşi. Acest autor mai crede că 
germenul leprei ar putea să remână o viaţă 
întreagă în organismul unul om fără să dea 
nici o manifestare, producând însă. lepra la 
descendenţi depărtaţi. 

Conferința, de lepra de la Berlin şi cercetă- 
rile mele aă dărâmat această afirmare, are- 
tându-se că organele atinse de microbul leprei 
sint distruse şi nu mai pot da viaţă unui des- 
cendent. | i 
„Este adeverat că medicit francesi, cari nu 

cunosc bine lepra, ai fost dispuşi să dea cre- 
demint lui Zambaco, când dinsul alirma, că, 
multe boale nervoase nu sînt alt ce-va de cât 
„remăşitele leprei, înse cercetările mele aă a- 
retat că, nu există lepră fâră baccili -Şi câ a- - 
cele boale sint produse de lesiuni cu tdtul di- 
ferite de ale leprei. 
"Există chiar experiente cari ai aretat că 

lepra se poate transmite de la un om a altul; 
ast-fel Arning a inoculat unui criminal, a, că- 
rui pedeapsă cu moarte fusese schimbată în 
închisoare pe viaţă, părticele din pielea unui 
lepros şi criminalul peste 4 ani a devenit le- 
pros, de care boală a şi murit, 
Proba cea mai puternică pentru contagiosi- * 

tatea leprei ne-a dat'o descoperirea bacilului 
boalei de către Hansen. . 

Este un bastonaş foarte mie şi ascuţit, se- 
m&nând mult cu. bacilul tuberculosei, de care 
se deosebesce mal cu seamă prin cantitatea
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enormă în care se găsesce în organism, pre- 
cum şi prin crescerea sa foarte lentă şi prin 
acea că se eternisează în corpul leproşilor. 

"Am reuşit să cultiv câte o dată acest microb, 
înse nu sînt încă sigur dacă microbil cari se 
găsesc de multe ori în lepră şi cari se cultivă 
uşor sînt bacilil leprei 'sai . sint numai nisce 
microbi curi se asociază cu microbil leprei 
pentru a distruge organismul. Cu toate ace- 
stea mulți autori privese microbil cultivați de 
mine drept microbil leprei, cari înse în cultură 
artificială şi-ar fi schimbat forma şi reacţiunea. 
Am aretat că acest: microb poate să treacă, 

intact prin piele şi prin mucoasele gurel şi na- 
sului. Di 

Se scie: că un lepros vorbind, tuşind, stră- 
nutând, răspândesce în jurul sai într'o rază 
de peste 2 metri bacilit.leprel, cari prin reac- 
tiunea lor particulară se pot constata în moa 
sigur. . Da _ ” 

„ Atari bacili, aşedându-se pe piele saă pe pie- 
liţa mucoasă a nasului, pătrund la oameni 
predispuşi în profundime şi după cercetările 
mele se aşează în ghindurile limfatice vecine, 
remăn€nd ucolo.mult timp, ani de dile, până 

“ce, în urma unei cause externe, unel răceli saii 
unei alte boale se deşteaptă, produce febră şi 
pete roşii pe piele, cari dispar apot. Cel atius: 
pare sănătos luni şi ani de dile, înse slăbesce, 
are din timp în timp febră, până ce de o dată 
apar pe figură nisce pete permahenente roşii 
cari devin negre sai albe, pielea se -îngroaşe 
şi apar nisce mici noduri saii nisce negi cât 
un bob de mazere, apoi cad sprincenele, nasul 
este astupat, se umilă şi devine rosu ; el con- 
ține acuma milioane şi miliarde de bacili.
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Câte o dată nodurile acestea se ulcerează, 
şi bolnavul moare după câte-va luni, dar 

„ altă” dată starea aceasta, remâne mai mulţi 
ani fără a produce bolnavului mari inconve- 
niente. Şi în adevăr am întâlnit aici în 'Bucu- 

„resci 2 spălătorese, 2 precupeţi de fructe, 2 
servitori, 2 intendenţi, unul al Academiei Ro- 
mâne şi unul în armată, cari fiind leproşi ai 
venit ani de dile în contact intim cu sute de . 
oameni sănătoşi şi numat după 5, 10 şi 20 de 
ani, se va vedea câtă lume vor îi infectat ace- 
ste persoane. ! - 

Ceea, ce caracterisează mal mult pe leproşi 
este roşața şi umilătura figurei, mal vârtos a 
fruntel cu sprincenele cădute ; şi pometele, na- 
sul, bărbia şi urechile sint umflate, apoi incepe 

2 

nasul şi mai cu seamă vâriul nasului să se - 
turtească, să se deprimeze, să se usuce, buza 
de sus este trasă în jos..ca “la tipul englez. - 
Buzele sint umflate, apoi de obicei se produce 
nisce tumori groase şi intre ele depresiuni pro- 
funde pe frunte şi pe bărbie. La bârbat cad şi 
mustățile şi barba, la tineri barba nici nu se 
desvoltă. Nimic nu e mui caracteristice de'cât 
un atare lepros, cu figură umfiată roşie, cu, 
nodosităţi pe frunte, fără sprincene si fără 
mustăţi sai barbă, cu vârful nasului cădut, - 
deprimat, cu părul capului păstrat, cu mânele 
şi picioarele roşii umflate sau cu noduri pro- 

„funde. Apol încep şi ochii să sufere, se pro- 
duc şi aici noduri şi de obicei Carnea este 
prinsă, se îngroaşă şi leprosul pierde vederea. 
In acela-şi timp boala trece în laringe şi le-. 
prosul devine răguşit, nu mai vorbesce de cât | 
şoptind. De multe ori şi respiraţia devine grea ; 
mulţi leproşi mor chiar de asfixie. De obiceiii
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leprosul trăesce mulţi ani cu boală saii slă- 
besce foarte încet şi moare de boală de plă- 
mâni sai de rinichi. In adevăr am aretat că - 
şi în plămâni se aşează lepra ;. asociindu-se 
adese' cu tuberculosa, ea produce moartea le- 
proşilor. . 

Leproşii nu sînt. desperaţi_din causa boalei ; 
sermanil cari sint nutriţi şi îngrijiţi -prin spi- 
tale sint din contra.mulțumiţi, ei n'aă- dureri, . 

„căci devin insensibili. Şi boala, se complică cu 
consecințele acestei noui insensibilități. 
Forma a doua a boalei este cea nervoasă ; 

„aceasta durează şi mai mult şi este mult mar 
grea de cunoscut, | | 

Boala începe de multe ori în tinereţe cu pete 
roşii şi febră, care trece apot într'o nevrastenie 
cu dureri în picioare, cu oboseală mare. apoi 
cu aparițiune de beşici mari pe genuchi si pe 
cot. 'Trec şi beşicile şi roşeaţa le ia locul, a- 
pol pete albe insensibile: putem înțepa sai 
arde părţile acestea fără ca pacienţii să simtă 
ce-va. De multe ori bolnavii se.ard la: sobă 
sai la foc şi nu simt căldură. . ! . 

Ei slăbesc, figura lor arată o slăbire parti- 
„culară, din causa boalel nervilor, pleoapele cad 
pe-ochi şi muşchii cari produc expresiunea, - 
feţei slăbesc şi pier. | Me 

Ochii sînt inflamaţi, de multe ort alteraţi, iar 
nasul e de multe ori astupat şi atrofiat, mie 
şi turtit la vârf. Sprincenele şi barba nu cad. 
în această formă de lepră. Cele mar grave le- 
iuni sînt acele ale mânilor şi picioarelor, de- 
getele sint contractate.ca ghiarele păserilor şi 
nu pot fi întrebuințate, apoi se produc altera- 
țiuni profunde .pe degete, cari le mortifică şi le 
fac să cadă, mânile remâv fără, degete.
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In acela-şi timp degetele, apoi mânile şi pi-. 
cioarele, apoi trupul întreg cad în nesimţire, 

- producendu-se şi ulceraţiuni profunde pe pi- 
cioare şi.mâni, asa numitul «mal perforant», 
ast-fel în cât bolnavii nu mat simt nimic şi mor . 
de multe ori în extremă slăbire sati: de tuber- 

„culosă. - - : - 
* De obicei înse la sfârsit apar şi nodosităţi, 
întocmai ca la lepra tuberculoasă, şi atunci 
vorbim de lepra mixtă, care presintă formele 
cele mal teribile si mai hidoase ale acestei 

- boale. Bolnavii devin nisce adevărate schelete - 
pline de răni, cu mânile şi picioarele fără.de- 

„gete şi în complectă nesimţire. , 
Nu există boală cu-un aspect mal urit de cât 

aceasta. Şi totu-şi bolnavii se pot îndrepta în 
cât-va şi pot trăi ani de dile în această de- - 
plorabilă stare. - E 
Afară de aceste forme tipice al boalei, mai 

există şi altele mai grei de diagnostisat, cu 
toate, că dacă, ne călăuzim de petele anestesice 
(insensile) şi de presența microbului în profun- 
dimea pielei sai în nas, vom putea fixa în 
tot-deauna diagnosticul şi vom putea, uşor să, 
respingem părerea greşită a lui Zambaco. care în tot felul de boale nervoase vede o lepră, de- 
generată. - ” | 

Dinsul a, produs o mâre-confusiune, mai cu 
seamă în Franţia, unde, pe lingă leproşii depe : 
litoralul mediteran şi atlantic, a descris ca 
leproşi, oameni cu boale cu totul deosebite. 
Rare-ori un medie din Orient, negliiând chiar : in n » negli] 
probele sciinţifice pentru afirmaţiunile sale; a . 
"Putut induce în eroare lumea: medicală în aşa 
grad ca acest medie turc, ast-fel în cât trebue 
să ne întrebăm. cu profundă mâhnire :. Până,  
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când încă superficialitatea şi credulitatea, chiar. a cercurilor medicale vor împiedeca progresul medicinei ? . 
Medicii se conving mereii, câtă rea, credință, câtă minciună, cât şarlatanism domnesce în „_practică.. De multe ori atari tendințe devin o adevărată modă în medicină şi trebue ani sai decimi de ani, până ce afirmaţiunile fantastice şi inexacte se pot respinge în mod definitiv. Causa acestui trist fenomen este că mulţi me- dici, chiar din cer ajunşi Ia posturile cele mai înnalte, au ajuns de multe ori prin alte cali- „tăți de cât cele ale sciinţei şi ale specialisărel, şi ast-fel uşor pot fi induşi în eroare, pe când mulţi competenţi nu numai că ajung mar grei, dar de obiceiui sint asupriţi şi combătuţi de' - cei necompetenți, dar ajunşi la putere. Se na- sce intrebarea ; Ce putem oare face în diua de astă-di pentru a scăpa de această oribilă boală, care ne ameninţă? . - Innainte de toate va trebui să o cunoascem la vreme. Ca să putem evita, pe leproşi,” căci în adevăr contactul cu un iepros poate să, facă. ca, să ne înbolnăvim peste 5 sai 10 ani, pre- cum s'a dovedit aceasta în sute de casuri. Am vădut de curând nisce frați la cari nu s'a găsit de cât nisce pete roşii pe corp, la . unul şi nasul era astupat, alt-fel păreaii sâ- - - nătoşi, . 

Am înțepat cu acul aceste pete şi copiii n'au simțit nimic; în urmă am găsit bacili în nasul unuia, aşa în cât foarte curând am putut di- ag&nostica boala. Pi - 
De obiceiă inse diagnosticul -e şi mai uşor şi-l putem face din depărtare, vădend o figură roşie umflată, fâră, Sprincene şi cu vârful na- Sului turtit. -. , .
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De atari persoane, sai de altele, cari uă 
mânele în formă de ghiară cu răni şi la cari 
lipsesc degete ne vom feri, nu vom feri, nu 
vom cumpăra dela ele nici alimente, nici ma- 
terii şi nu-i vom -primi în casa noustră. ! 

"- Conferinţa de la. Berlin a exprimat necesi- 
tatea, ca leproşii străini să nu fie primiţi în 
ţeară şi ca toți să fie adunaţi şi adăpostiţi în 
asile saii colonii, căci numai pe această cale 
a scăpat Europa de flagelul teribil şi ast-fel 
a scăpat şi Norvegia de lepră. 
Dar la noi leproşii nu se duc la asil, căci 

mulți leproşi ai dor de casa lor, sint vaga- 
bondi, pe cari nu-i poate ținea nimenea în loc. 
Avem un asil primitiv de bătrâni, situat în 

munti şi unde nu există lepră, la Răchitoasa 
- în 'Tecuciii, din care sa fâcut tot de o dată 
un asil de leproşi. 

Acest asil este înse cu totul impropriii pen- 
tru acest scop, căci: 

1) Nu este permis să se pue un asil de le- 
proşi acolo unde nu există lepra, căcl de obi- 
ceiii aceste aşile infectează împrejurimea, adică, 
se va putea infecta județul întreg cu lepră; 

2) Nu este permis ca leproşii să, fie puşi îm- 
preună cu alţi bolnavi, cari de sigur se vor 
infecta ; „. 

3) Un asil pentru leproşi trebue clădit în 
condițiuni particulare de igienă şi de isulare, 
ceea ce nu su făcut pentru Răchitoasa; 

4) Un atare asil trebue să dea, leprosilor oare 
cari satisfacțiuni şi comodiţi, ast-fel în cât să 
nu fugă de acolo, ci să vină de bună voe. 
Astă-di abia mai staă câţi-va leproşi la Ră- 
chitoasa şi ţeara este deci invadată de er. Este 
adevărat, că, legea dice, că leproşii cari stau
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a casă să fie isolaţi gi supraveghiaţi, dar ni- 
căeri nu se respectă această bună disposițiune. 
Aşa dar, cu toate că cunoascem lepra şi le- 

proşil din țeară, prea puţin se face pentru a 
o combate. Ia 
Repet înse că dacă nu vom lua măsuri la 

timp, mai târdiii, când boala se va, respândi, 
va fi poate prea târdii. S'aii încercat multe 
mijloace pentru a vindeca lepra, dar putem dice 
că efectul lor este puţin satisfăcător. 

Băi calde şi sărate au dat resultate bune, 
asemenea şi pansarea rănilor, care împiedecă 
în parte molipsirea altora; cu toate că molip- 
sirea se face mai mult prin tuse, strănutat şi 
vorbire, leproşii având milioane de microbi în 
gură şi în nas. Dar am mai aretat, că tot 
corpul leproşilor e acoperit cu bacili; ast-fel 
atingerea unui lepros cu mâna, sai rufăria le- 
proșilor poate să infecteze pe un individ pre-. 
dispus, nu scim înse cine e predispus şi cine nu. 
Sint medicamente multiple recomandate, unele 
avend în adevăr efect bun, cu toate că niclu- 
nul nu vindecă boala cu totul. _Impreună cu 
D-rul Kalinderu am injectat leproşilor tuber- 
culina lui Koch şi am obtinut cu acest medi- 
cament ameliorări însemnate, înse mai mult la 
leproşii nu prea, slăbiți. Recomandăm deci pen- 
tru combaterea leprei următoarele măsuri : 

1) O statistică cât se poate de complectă ; 
2) Isolarea obligatorie în asile, a tuturor le- 

proşilor, cu excepţiunea leproşilor cari pot să 
fie în adevăr isolaţi a casă, înse sub suprave- 

„ gherea continuă u medicilor în funcțiuni pu- 
blice ; 

3) Desființarea asilului de la Răchitoasa şi 
înființarea unul asil special, acolo unde există,
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lepra, făcend tot posibilul pentru a, reținea pe 
lepruşi în el; 
4) Tratarea raţională a leproşilor în asile 

"prin băi, mediciunente bine alese şi tuberculină; 
5) Concediarea leproşilor după ce nu mai aă 

răni, nici bacili ; e - 
6) Impiedecareu invasiunei leproşilor din stră- 

inătate, E 
In acest mod putem fi siguri că vom scăpa 

pentru tot-deaunu de acest pericol, precum 
toute terile civilisate ai scăpat de el. 
Este uu singur stat cu pretenţiunea de a con- 

duce civilisațiunea, care la sine a casă nu are 
lepră, pe când coloniile sale sint devastate de 
lepră şi de bvalele cele mai teribile prin cari 
amenință, neîncetat restul luniei civilisate. 

Acest stat este Anglia. In adevăr în coloniile 
sale indiene există vre-u 200.000 de leproşi ; 
aici mor vre-o: 100.000 de oameni pe lună de 
ciumă şi mil de oameni de febră. Miseria şi 
toametea, cea mai teribilă sint la ordinea dilei, 

- ast-lel în cât indigenii sint cer mai nenorociti, 
mai părăsiţi şi mal decimaţi de boalele, cari, | 
prin o bună administraţiuue, ar trebui să fie 
de mult stărpite.



7 

„ TOBEROULOSA IN FALE 
2 ste de utilitute publică de-a reveni me- 

(PI reă asupra cunoscințelor moderne des-. 
9) pre boalele cele mai bântuitoare si de 

-a areta că sciința este în stare să vin- 
dece saii să prevină aceste boale şi că nu 
depinde de cât de bună-voinţa şi de priceperea 
“populuțiunei şi a guvernelor, ca să reuşim saă 
nu în combaterea acestor boale. Mai cu seamă, 
boalele stratelor largi ale populaţiunei, care 
nu privesc numai individul şi familia, ci sub- 
minează vitalitatea națiunilor, ar trebui bine 
cunoscute şi combătute cu. toate mijloacele 
descoperite de sciinţă. . 

Pentru aceasta am luat disposjțiuni ca tu- 
berculosa, acest flagel al civilisatiunei, să fie 
discutat şi analisată în toate cercurile inte-. 
ligente ale Capitalei. Sint doi ani de când, ca, 
preşedinte al societăței sciinţilor medicale, am 
provocat discuțiuni urm rite asupra tubercu-: 
losei ; resultatele lor ati fost publicate în țeară 
şi în străinătate; am intervenit apoi ca astă - 
chestiune să fie pusă la ordinea dilei la con- 
gresul medicilor din ţeară în anul trecut; în 
anul trecut chestiunea, tubereulosei a fost tra- 
tată de către un distins membru al institutu- 
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„lui de pe tribuna Ateneului, iar D. Dr. 1: Can-. 
tacuzino a făcut conferinte despre tuberculosă 
chiar în institutul nostru de bacteriologie. - 

Cred că nu e nici un motiv. să mal vorbese 
despre microbul boalei. Nu mal. încape nici. o 
îndoeală că acest bacil. resistent influentelor 
exterioare, produce boala. Este inse foarte im- 
portant a se constata că pentru tuberculosă 
mai trebue şi un teren predispus. Cu alte. cu- 
vinte, astă- di. nu se mai discută dacă bacilul 
este necesar pentru a produce boala, ci se 
discută mult importanța terenului faţă cu mi- 
crobul. Pe când unii autori cred că terenul are 
puţină importanță'în tuberculosă, alţii recu- 
noscend şi ei că hacilul este.causa, lesiunilor 
tuberculoase, cred înse.că acest bacil, cure se 

„Băsesce câte odată şi în nasul'şi în gura oa- 
menilor sănătoşi şi care în oraşe, mal cu seamă 

în “ateliere, în familiile tuberculoşilor, în ca- 
sarme, în scoli etc. este respândit în tate: 
prțile, nu poate intra în organism pentru-a 
_produce boala decât ja oameni predispuşi, pe 
când în acela-şi mediă infectat oamenii sănă- 

- toşi şi resistânți, „cu o igienă bună, în nici un 
câăs nu se pot imbolnăvi. In. tesă generală pu- 
tem dice că lumea sciințifică dă a-di predispo- 

"sițiunei o importanţă mal mare decât cu câți-va 
“ant mai înnainte. La această concepțiune ai 
contribuit mult autorii cari au aretat în mod 

- general importanta terenulut pentru . boalele 
infecțioase, precum şi acei cari-aui constatat 

- la tuberculoşi oare-cari particularităţi în con- 
formațiunea pieptului, care ar predispune pen- 
“tru tuberculosă şi sar găsi la descendenții tu- 
berculoşilor. Va fi deci'util să die câte-va cu- 

„„.vinte asupra acestei „predisposițiuni, Prin ex-
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periența la: animale e grei să ne facem o idee . . Precisă despre- această predisposiţie, căci dacă, infectăm anume animale cu bacilul tuberculo- sel, vedem că se îmbolnăvese aproape toate în acela-şi mod. Cu 'toate acestea, la. alte specii de animale observăni oare-cari diferențe, mai cu seamă dacă întrebuințăm mai puțin vi- rulenți şi animalele mai Puţiu sensibile pentru tuberculosă. Ast-fel am injectat de mari multe ori în mod egal mai mulţi epuri de-casă : unii Sai îmbolnăvit foarte răpede, alţii mai târdiă ; la: unii tuberculosa s'a găsit respândită în tot organismul, la alți sai produs numai lesiuni locale şi de puțină importanţă. Lannelongue a constatat că animalele innoculate cu bacilr si duse în munti sai la ar curat se îmbolnăvesc. tot aşa de tare-ca şi animalele din oraşe, dar. printre un grup de animale sînt tot-deauna unele, care se îmbolnăvesa mult mai puţin ea altele , Se 
De obiceii animalele tari şi nu prea tinere se îmbolnăvesc mai putin ; am. putut constata că la animalele tinere nu se prea . observă o deosebire în resistentă, ci toate sint foarte sen- sibile la infecțiune. Această sensibilitate mas mare se explică prin proliferabilitatea la ani- malele tinere a țesutului limfatic, prin care se propagă, şi în care se localisează cu predilec- " țiune microbul tuberculosei. - 
Acela-și lucru se poate dice şi despre oameni. Dacă, copiii sînt puşi în. condițiuni de a fiin- fectați cu bacili, ei se infectează, ori cât de sănă- „toşi şi de tari ar [i fost mai înnainte, şi am cons- tatat anume prin numeroase autopsii că copiii, fie din părinți săraci fie din părinţi bogaţi, în 

urma boalelor eruplive ca variola, scarlatina,
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pojarul, devin foarte de multe ori tuberculoşi. 
Causa îmbolnăvirei era sai că aveau de mai 

înnainte o tuberculosă latentă care s'a deşteptat 
prin asociațiune cu microbii boalei secundare, 
sai că lesiunile produse în urma acestor boale 
eruptive predispuneaiă pe copil şi mai mult ca” 
să capete tuberculosa, - 

Cu alte cuvinte. pot afirma ca la copiii mici 
nu se poate compta pe.o resistenţă naturală 
contra, tuberculosei, ci trebue presupus că ori- 
ce copil se va molipsi, când va fi în contact cu 

- tuberculoşi sai cu un medii. molipsit. Ar fi 
deci cu totul greşit să nu ferim pe copii, ori 
cât de tari şi sănătoşi ar fi, de contactul cu 
tuberculoşii. 

Este superflui să mai insist asupra faptului 
că copiii nu se nuse tuberculoşi, sai numai 

foarte rar, ci capătă tuberculosă atunci când 
în familiile lor sint persoane tuberculoase. 

O doică tuberculoasă va infecta'cu siguranță, 

copilul care i s'a încredinţat. 
De asemenea mama saii doica saii ori-ce alt 

membru al familiei cara ingrijesce de copil şi-l 
sărută sai care infectează odaea unde şade 
copilul, îl va infecta cu siguranță şi pe el. 

Pot afirma că cel mat bogat isvor de tuber- 
culosă e tocmai intecțiunea copiilor şi ar tre- 
bui, înainte de toate, să luăm toate măsurile 

spre a împiedeca această molipsire. . 
Este regretabil că în timpul din urmă S'aiă 

profesat” din partea unor autori nisce principii 

-pe' cari nici odată nu le-ai admis fără res: 
tricțiune, - cari înse, mai cu seamă la noi în 

teară, aii fost adoptate fără multă critică, şi 
mai mulţi medici s'ai folosit de ucestea spre 

_& începe o.-miscare în contra tuberculosel, care
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înse neavând o basă destul de solidă, nu va putea. să aibă efectul dorit. Ast-fel s'a creat - Posturi de medici pentru a descoperi pe tuber=: culoşi şi a-i căuta a casă ; s'a creat o societate „Pentru îngrijirea. bolnavilor tuberculoşi ; s'a dat instrucțiuni populare în cari, în loc să se arate pericolul, din contra s'aiă afirmat că a- cest pericol se poate înconjura 'uşor prin scui- Pători. Am insistat cu ocasia congresului de "igienă din Paris asupra insuficientei aceste! mesuri, aretând că facem prea putin dacă ne mărgenim în a scrie numai ordonanţe celor tu- bereuloşi sau a-i descoperi, sati dacă decretăm declaraţia, obligatorie a tuberculosei de câtre medic şi familie, dacă în acela- şi timp nu dis- punem de mijloace spre a îndepărta şi a, adă- posti pe tuberculoşii periculoși. De geaba des- coperim o mamă „tuberculoasă în fâmilie, de geaba îi dăm ordonante sai lapte sai untură. de pesce, saă o scuipătoare, de geaba il reco- mandâm un regim special, de geaba îi spunem să scuipe în Scuipătoare, de geaba îi desinfec- tăm locuința, căci cu toate acestea mama fa- talmente își va molipsi copilul. 'Trebue în a- ceastă. privință să semnalez un mare progres al sSciinței, care a distrug credinta că numay făcând pe tuberculoşi să, Sscuipe în scuipători putem combate tuberculosa. " - Neapărat şi această măsură e necesară şi are un bun efect în anume ceasuri, dar chiar Koch, care a recomandat cel dintâi acest procedeiă de prevenire, a revenit asupra lui, şi a-di nu mat pune în întâia linie pericolul intecțiunei prin scuipat, ci prin Yorbire, tuşire, strănutat, să- rutat etc. In adevăr, deşi statisticale din urmă, "“aii aretat în Germunia o'mică, scădere a tu-: 

N
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berculoşilor, în urma desinfecţiunei şi scuipă- rei în scuipători, totu-şi această ameliorare e neînsemnată şi nu corespunde de fel aşteptă- rilor. - E Pe de ală parte Fliigge a aretat că omul tu-: berculos în perioada sa periculoasă, vorbind şi tuşind, e înconjurat de o atmosferă încăr- cată de bacili virulenţi, mult mai virulenți chiar ” de cât bacilii ce se ridică în praful provenit din scuipatul tuberculoşilor. Aceste picături mi-- croscopice de scuipat infecțios ce înconjoară 
pe tuberculoşi, nu se pot neutralisa prin nimie 
şi copii curi sint constrinşi a trăi în această atmosferă, se vor îmbolnăvi de tuberculosă. 
Un exemplu vădit de pericolul ia care ne ex- punem ignorând acest izvor de infectie, ne-a dat în timpul diu urmă o decisie a consiliului sanitar, ” ” - 
Ministerul Instrucţiunei publice a consultat “consiliul, întrebând dacă nu ar fi necesar să, se înlăture învătătorii tuberculoşi din scoale. 

» Consiliul “sanitar, preocupat de ideea domi- 
nantă, că numai scuipatul e periculos, a reş- puns că e destul ca învățătorii. tuberculoşi să 
scuipe în sculpători, pentri a împiedeca, peri- 
colul infecţiunei: copiilor, adăugena că, la nu- 
mirea învăţătorilor, ei ar trebui să fie exami- 
nați, dacă, sint sai nu tuberculoşi. Am fost. si-. : lit să emit atunci o opinie separată, care. n'a 
fost primită de ministrul de interne şi prin 
care am declarat că e necesar ca învățătorii 
tuberculoşi să fie cungediaţi şi : îngrijiti, nu 
înse dați afară din: serviciti, cer tuberculosa,. 
se poate vindeca sai închide, aşa în cât învă 
tătorii respectivi a. putea, să-şi reia după a- 
“ceea serviciul. ” MN -



Cu alte cuvinte, măsurile luate la noi în con= "tra tuberculosei în familit vor da resultate in- suficiente şi vor trebui înlocuite cu altele. Toată. lumea, s'a preocupat mult de un alt izvor de. infecție pentru copii, adică de infecția, -co- piilor mici cu lapte tuberculos. S'a constatat anume că vacile sint de'multe ori tuberculoase şi că laptele, mai cu seamă dacă este ameste- cat, conține dese ori bacilul tuberculosei. S'a constatat chiar în ce condițiuni laptele conţine bacili. Şi la noi în ţeară ne-am ocupat de a- ceastă chestiune-şi am Băsit că si la noi tu- berculosa vacilor e destul de' respândită. 
Vacile noastre indigene şi bivoliţele sint re- lativ imune, adică nu prea, ati tuberculosă, pe când vacile din străinătate sînt tuberculoase ! într'o măsură înspăimîntătoare. Pe câna la a- bator s'a găsit tubereulosa, la, 6 % dintre vitele bovine, în deosebi la cele din Moldova şi din Ialomița, în fermele cu animale de rasă străină s'a găsit 29 tubereuloase ; în con- secință laptele acestor vite conţine bacilul tu- berculosei. Ar_ trebui deci -să presupunem că bacilul se ia cu laptele și că copii se îmbolnă- vese în urmă de tuberculosă, 
Este probabil ca în acest cas tuberculosa să înceapă în maţe saă intestine. unde se duce lap- "tele, precum ea incepe la mâni dacă cine-va, se. tae umblând cu material tuberculos, sai la plă- mâni dacă cine-va resuflă bacilul din aer. Sta- tisticile he arată că tuberculosa. primitivă in- testinală e foarte rară, Dar, după experiența, 

mea, tuberculosa primitivă a intestinelor la „copii mi-i nu'e tocmai rară, Koch abia la 1 % 
din copiii tubereuloşi a constatat tubereulosa 
primitivă a intestinelor, Acest fapt ar indica
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că copiii rare ori se îmbolnăvesc prin alimente, ca de ex. laptele. Considerând îuse că laptele mumei. tuberculoase de asemenea trebue să conţină, bacili şi să determine în multe casuri tuberculosa intestinală, cred că, raritatea re- “lativă a tuberculosei primitive a intestinelor trebue să depindă şi de alte împrejurări de cât de diferinţa între bacilit omului şi ai vitelor,  Neapărat statistica nu e probantă, pentru că bacilii din lapte ar putea să nu între în or- ganism prin. intestin, ci prin faringe sai prin amigdale, producând îmbolnăvirea ganglionilor limfatici şi constituind scrolulosa, care nu e de cât tot un fel de tuberculosă. Inse Ioch a făcut şi: experiențe aretând că tuberculoza o- 
mului, dacă se injectează la, viței, nu produce în aceste animale tuberculosă. Pe de altă parte 
Baumsgarten a aretat că pentru a se vindeca, oare-care boale la om (carcinomul) s'a injectat la om cantităţi de bacili de tubereulosă ai 'vi- telor. „: 5 . 
Oamenii aceştia neaptrat nu sau vindecat 

de boala lor, dar nici n'aă căpătat tuberculosa. Va să dică, de o parte omul nu capătă tuber- 
culosa bovideelor, iar de alta bovideele nu ca- pâtă tuberculosa omului. IZoch conchide din "experienţa sa că aceste două. feluri de tuber- culosă sint diferite, şi noi n'avem a ne teme- de tuberculosa vitelor sati de laptele vacilor 
tuberculoase ; căci, fiind această tuberculosă altă boală, copiii nu se pot infecta pe această 
cale. Dar cu toate experienţele lui IZoch, ches- tiunea aceasta e. departe de a fi resolvată. In 
urmă Nocard a aretat înnaintea congresului de tuberculosă din Londra, 1901, că există casuri . în care veterinarii cari ai umblat cu tubercu- 

—
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"losa vitelor au căpătat în piele tuberculi, cari S'aă şi generalisat în unele 'casuri. Dar nici "aceste fapte nu mi se par cu totul. probante, căci chiar o varietate de mierob, care nu pro- duce boala pe calea, obicinuilă intestinală saiă pulmonară, poate să producă câte o dată lesi- uni în piele şi prin piele. In adevăr, şi Ioch admite că aşa câte odată un vitel injectat -cu tuberculosă umană poate căpăta mici lesiunt - tuberculoase fără importanță. E Nocard apoi a aretat că şi bacili :tubercu- . losei păserilor, prin anume procedeuri,- se pot transforma în tuberculosă de altă specie şi pot deveni periculoşi pentru om, Dar nici experi- 
entele lui Nocard nu sînt absolut doveditoare; căci admițând chiar că în anume condițiuni bacilul bovideelor poate să treacă în acela sal omului şi că veterinarii pot căpăta noduri tu- berculoase de la vite, remâne sigur că tuber- culosa vitelor e o varietate deosebită, şi e deci foarte probabil că tuberculosa vitelor este mar | puţin periculoasă pentru om de cât a omului. 
După toate acestea pot deci să respund ur- “mătoarele : : . | , 

“In combaterea boalelor infecțioase nici o dată, 
nu vom putea face toate, căci nici statul, nici 
individul n'ar consimti: la măsuri absolute şi 
radicale. 'Trebue deci să ne limităm şi să cău- 
tăm a. executa acele măsuri cari, în prima li- 
nie, sint basate pe fapte sciințifice neîndoioase, 

- lăsâna de o camdată la o parte pe acele cari 
nu ati o basă solidă seiinţifică şi pe de altă 
parte cer pentru executarea lor sacrificii imense 
de la stat şi indivia. Neapărat, dacă pentru 
combaterea unei boale întrebuințăm a-di mij- 
loace scumpe vor trebui părăsite şi înlocuite
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cu altele mat sciințifice, chiur dacă, aceste din 
urmă nu vor fi cu totul probate de sciință ; 
căci în acest caş experiența la om va putea 
perlecţiona eunoscinţele noastre, In ceea ce 
privesce acum combaterea tuberculosei, avem 
atâtea fapte stabilite prin seiință, în cât sint 
convins că am putea stărpi această boală, dacă 
am întrebuința aceste măsuri absolut sigure, 
lăsând pe al doilea plan măsurile, cari au o 
basă seiinţifică mal nesigură. | 
Am aretat înse până acum că la noi, pen- 

tru prevenirea şi combaterea tubereulosei co- - 
Piilor şi familiei, nu s'aii încercat de cât măsuri 
insuficiente, cari dacă se vor “generalisa, vor 
necesita cheltueli prea muri. Dacă vom mal 
adăoga la acestea şi sacrificiile mari făcute cu 
nimicirea vitelor tubereuloase, vom isprăvi prin 
aceasta aproape toate mijloacele de cari dis- 
pune statul şi societatea, şi nu.ne va remâne 
nimic pentru alte măsuri. Neapărat va trebui 
şi de aici înnainte să sterilizăm laptele pentru 
copii, nu numai pentru a evita tuberculosa, dar 
şi alte boale de copil, şi vom proceda .dar.de 
aici înnainte contra tuberculosei vitelor mai 
mult din punct de vedere economie. 

Se va pune înse 'întrebarea: avem şi alte 
măsuri mai sigure decât cele expuse pentru |, 

"combaterea tuberculosei copiilor ? Voi re- 
Spunde : da. Pe când mijloacele întrebuințate 
a-di în Romănia sint insuficiente, avem alte 
mijloace mai sigure, neapreciate înse la noi, 
am expus planul miei pentru combaterea tu- 
berculosei în Romănia înnaintea Societaţei sci- 
ințelor medicale şi a diverselor congrese pentru 
combaterea tuberculosei, si am format, înna- 
inte de toate, un plan general pentru această :
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luptă, pe care Yam expus deja în această revistă. In ceea ce privesce tubereulosă copi- ilor în special, întâia, măsură vu fi: dea se - cunoasce întinderea tuberculosei şi a se face declaraţia, obligatorie a tuberculoser deschise de către medie şi capul familiei, înse numai atunci când vam dispune de mijloace pentru creare de sanatorii. Sub tubereulosă deschisă, 
înţelegem o boală cu febră, sudori nocturne, „tuse, cu mult scuipat conținând bacilii tuber- 
culosei şi cu slăbiciune, boală care se ameli- orează mai ales vara, agravendu-se în sesonul 
rece, Congresul internaţional de igienă s'a pro- nunțat în unanimitate pentru declaraţia obli- 
gatorie a tuberculosei, înse cu restricţia ca a- ceasta să se facă numai atunci. când statul şi : societatea vor fi luat mat di'nnainte disposiţiile 
necesare pentru a putea interveni în casuj 
constatărei boalei, căci alt-fel s'ar deranja, şi S'ar vexa în zadar familia Prin această deciă: rațiune ; va, să dică, la noi în ţeară, trebue să, ne întrebăm dacă pentru moment declarația, obligatorie e indicată. Se găsesce, spre exem- plu, o mamă tuberculoasă, săracă în .mijlocul unor copil mici, îngrijiţi şi întreținut de dinsa. 
Medicul declară boala, copii mici sînt amenin- taţi în cel mai mare grad. Cestrebue făcut în acest cas? Mama tuberculoasă ar trebui scoasă : din sinul familiei, unde constitue un pericol iminent. Dar ce să facem cu această mamă, unde s'o adăpostim ? Dar cn copiii cari remân fără îngrijire şi mâncare ? 

E cu totul ilusoriă să aşteptăm până ce ca- ritatea privată va face posibilă executarea mă- 
surilor necesare pentru aceasta, şi trebue să ne întrebăm dacă statul e în stare să îngri- jească de atâţia tubereuloşi şi de atâtea fa-
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milil remase fără mijloace. Cu mijloacele de 
a-di neapărat statul nu poate face mult ; tre- 
bue create mijloace aşa cum s'a făcut în Ger- 
mania, unde cea mai mare parte a tubercu- 
loşilor sint îngrijiţi în mod rațional. La noi 
în țeară înse nu va fi permis să aşteptăm 
mult, căci prea sintem ruinati de diferite boale 
şi e sciut că. tuberculosa, boala industriei si 
civilisaţiunei, se grefează îngrozitor asupra 
boalelor miserie!, de cari se prăpădesce tera- 
nul român. In unele oraşe tuberculosa a luat 
o intindere mare şi răpede. 
Aşa la Galaţi, de unde se întinde asupra ju- 

dețului întreg ; astă-di acest oraş e unul din 
cele mai tuberculisate din lume: numai Peters- 
burgul şi Moscova sînt mai grav atinse. Dar 
după statisticele, deşi insuficiente, ale spitate- 
lor, putem conchide că nu: numai oraşele sint 
infectate, ci chiar țeara, întreagă presintă o 
mortalitate de 3:8 de tubereuloşi. , 

Se impun deci cu atât mai mult măsuri ener- 
gice în contra boalei, cu cât la noi tuberculosa 
e o boală încă puţin înrădăcinată si va putea, 
fi deci stărpită mai uşor de cât în ţerile cu ci- 
vitisație veche. Ceea, ce va, trebui să facem în 
prima linie e deci să găsim mijloace spre a 
isola pe tuberculoşi de familia lor. Nici o dată, 

; nu sar fi ajuns la aceasta, dacă țerile străine 
- n'ar fi vădut şi un interes economic în această, 
îngrijire. Nu vorbesc aci de tuberculosa boga- 
ților de cât pentru a areta că îngrijirea acestor 
tuberculoşi a dovedit că tuberculosa se vindecă, 
"uşor dacă e bine îngrijită. S'ai creat anume 
sânatorii pentru tuberculoşi şi s'a aretat că 
tuberculoşii nu prea, înnaintaţi; a-şi putea dice 
în marea majoritate a casurilor, când intră în
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atari sanatorii, se vindecă sat se îndreaptă cu 
siguranţă. Principiile acestei vindecări consistă, 
în aceea că tuberculoşii" sînt scoşi din mediul 
infectat, apot- aerul liber care nu permite des- 
voltarea bacilului în plămâni, anume exerciții, 
ridicarea activităţei pielei, activarea mai cu 

„seamă a alimentaţiunei, regularea tuturor fune- „isunilor şi evitarea tuturor esceselor, impru- 
" denţelor, recelei pun organismul foarte curând 
în măsură de a se lupta cu succes în contra: 
bacilului. 

In Germania există legI speciale pentru asi- 
Burarea mutuală din partea statului a munci- 
torilor ; acolo s'a simţit statul“dator să între- 
țină, pe acei muncitori, cari din causa boalei 

” nu-şi. pot câştiga % din venitul ordinar. Nea- 
părat statul garantează aceste asigurări şi plă- 
tesce când necesităţile devin prea mari. Ast- 
fel administraţiile acestor case 'şi-aii dis că 
dacă un muncitor devine tuberculos şi familia 
sa cade în sarcina asigurărei, omul şi familia 

„Pot trăi mai mulţi ani şi causează cheltueli e- 
norme, Dacă înse, în loc să vegeteze până la, 
moarte, muncitorul înbolnăvit va intra întrun 
sanatoriă, fiind căutat prin toate mijloacele mo- 
derne până la jum. an dânsul va deveni din noi să câştige mai mult de cât *% din venitul 
săi normal. In acest.,cas asigurarea nu pierde 
de cât o sumă relativ mică pentru îngrijirea 
bolnavului. Din această considerație pur eco- 

- DOMiCă sS'ai creat în Germania aproape 100 
de sanatorii populare pentru muncitorii asigu- 
rați, asigurarea fiind obligatorie, aşa că a- 
proape toti muncitorii ati drept la aceste sa-. . 

- natoril.
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E adevărat că de-o camdată bolnavii nu stau 
acolo de cât 3 iuni, pe când.ar trebui cel putin 
1 an pentru un efect durabil. Cu toate acestea, 
din 100 tuberculoşi intraţi, 10 la sută es căpa- 
bilt de a munci nai departe, şi cel. puţin 20 la 

„sută es vindecaţi. E adevărat că după. doi ani „de la eşire jum, din bolnavi se îmbolnăvese din 
noă şi ar trebui trimeşi din noi în sanatorii. 
Totu-şi acest tratament în sânatoriii e de o va- „doar eextra-ordinară, căci nu numa! că prăduce 
caselor de asigurare. un venit . însemnat “prin 
vindecarea muncitorilor, dar. muncitorii esiţi, 
Chiar dacă nu sînt vindecaţi cu totul, tuber- || 
culosa lor e închisă, nu mai infectează împre- 
jurimea, şi lucrul principal'e că tuberculosul, | 
în timpul cel:mai periculos pentru infecție, e 
scos din familie. Marea scădere a mortalităței 
din ultimii ant în Germania trebue atribuită 
în cea mai mare parte, acestor sanatorii, 
Putem dice că prin sanatorii problenul com- 

baterei tuberculosei e resolvit. Resultă din a- 
cestea că dacă Germania în câți-va ani a sciut - 

„să creeze 100 de sanatorit populare, cari se ren- 
tează bine, Romănia ar putea foarte uşor să 

"creeze măcar 2—/ sanatorii, la a căror între- | 
tinere ar putea să contribuiască eforiile Şi epi- 
tropiile, în loc că-şi cheltuească “veniturile lor 
cele mari pentru lucrări cu mult mai puţin im- 
portante. Apoi ar trebui: organisate meseriile 
pri'ntr'o lege care să asigure mijloacele de a- 
sigurare reciprocă a sănătăţei, din cari mijloace 
s'ar putea crea cu folos mari sanatorii. -Este 
un prejudiţiă dacă se crede că sanatoriile cer 
sume mari. Trebue adoptat un sistem de pa- 
vilioâne eitine, în cari trebue evitată înse a- 
glomerarea, o' odae servind pentru cel mult 4
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bolnavi ; trebue garantată o aerațiune perfectă 
şi posibilitatea, de a sta toată diua î în aer liber, 
la adăpostul intemperiilor. Trebue în aceste. sa- 

" natorii disposițiuni pentru duşe şi băi, trebu- 
esc înnainte de toate preumblări sănătoase, o 
alimentare bună şi bogată şi o disciplină ab- 
solută. Sporindu-se fondurile, încetul cu încetul, 
se vor putea spori şi  pavilioanele. Cred că 
câte- -va pavilioane! nu vor costa mai mnit de 
40—50,000 lei, înse pentru fie-care: 'bolnav sau - 
pat trebue socotit -cel' puțin 800 ler, asigurân- 
du-se cel'inai” sever control dilnie asupra: .cu- 
răteniel şi alim ntaţiunei. Cercetările recerite 
aă mal aretat că tuberculoşii îndreptaţi sint. 
mult îmai susceptibili de un tratament medical 
de cât cei ce întră în sanatoriii ; s'a constatat 
anume că la cei eşiti din sanatoriti se poate 
coritinua tratamentul cu folos şi âcasă: La con- 
gresul de la, Londra s'a, aretat că atari indiv idi 
supoartă foarte bine tuberculina; lui Isoch,; 'de- 
venind din ce în ce mar resistenți şi mal voi- 
nici. Prin această metodă a tubsreulisărer. prin - 
etape s'a. impiedecat în multe casuri recidiva, 
boalei. Remâne înse intrebarea : ce o să facem 
cu bolnavii gravi, cari nu se- primesc în sana- 
torii? Va trebui negreşit să fie îngrijiţi, Sco- 
tindu-i din -mijlocul familiei, - ceea ce se:va 
putea, executa. mai uşor, căci oamenii -greă 
bolnavi se îuvoese "mat: iute a intra, „în cura 
unui spital. 

S'a scris mult în contra, ospitalisăret tuber- 
culoşilor.. In adevăr, în spitalele noastre de: a- 
stă:di, atât de scumpe, cu o construcțiune atât 
de absurdă şi de obiceiă cu alimentaţiune 
proastă, tuberculoşit se prăpădese răpede, după : 
ce infectează pe. cei bolnavi de alte boale şi se: 
infectează ş şi ei cu alte boale.: Sau descoperit
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adevărate epidemil de asociațiuni microbiene 
în spitale. Pentru a evita această infecţiune 
reciprocă, trebue ca, eforiile să clădească pa- 
vilioane speciale pentru tuberculoşi. Dar nu 
pentru a-i grămădi la un loc, ci din contră 
pentru a asigura isolarea, aerul abondent, a- 
limentaţia bogată şi terasele îngrijite şi ame-. 
najate pentru aceşti nenorociţi, cari în ast-fel de 
împrejurări se vor îndrepta şi vindeca, deve- 
nind în parte din noă membri utili ai societățel. 
Dacă vom adăoga la aceste disposiţiuni evi- 
“tarea, infecţiunei prin scoli, dacă vom. împie- 
-deca, lucrarea copiilor prin ateliere infecte, dacă 
ne vom îngriji ca învățâmintul igienei în scoli 
să se facă nu: de persoane necompetente, pre- - 
cum prevede un nenorocit articol al legei in- 
strucțiunei, ci de medicul şcoalei; dacă, în fine, 
vom începe de vreme îngrijirea, şi oţelirea cor- 
Pului la copil nu prin gimnastică forţată, ci 
prin duşe, băi, înnot şi sporturi potrivite, dacă 
vom face toate acestea; atunci vom ajunge ca 
Şi copii cei mat sensibilt să devie încet cu: în- 
cetul immuni pentru tuberculosă. Tuberculosa 
se va constata înnainte dea deveni incurabilă, 
bolnavi! vor fi scoşi din familie spre a fi vin- 
-decați în sanatorii,-și in-arela-gi timp copii vor 
fi păzit şi pregătiţi penitru: luptăiîn contra in- 
fecţiunei. Numar:atunâi; 'Căiid copilul în loc de 
a f infectat în casă-sau în: şcoală; va fi oțelit şi 

"păzit de contactul cu tuberculoşii, vom. putea 
lua în consideraţie faptul că omul adult, să- 

„nătos şi oţelit resistă la tuberculosă, numai a- 
tunci va fi de sperat ca generațiunea viitoare 
să remi ănătoasă. şi să nu mai comunice 
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