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Romanii din Ungaria şi Ardeal - ostatici ! poHtfca de incredere faţă de 
acest popor, care-i cel mai 
credincios dinastiei. 

~ .. 

Apelul dlul deputat dr. Teodor Mihail ,,către fiii neamului românesc!" - Declaraţiile dlul 
deputat dr. Alexandru V aida-V oevod. 

Rezerviştii noştri grăbesc 
cu entuziasm la steaguri, şi 
„bravii Români", - cum le zi
cea răposatul şi neuitatul prin
cipe de coroană, - îşi vor 
Iace datoria cu credinţă şi 
vrednicie. 

Interwievul nostru cu d. deputat dr. Ştefan C. Pop. 

- Reflexii la ameniniările lui „Pesti ffirlap". -

-; , '„ 

Arad, 18 februarie. 

Incă la începutul acestui înfricoşat răsboiu 
mondia1 d. dr. Teodor Mihail, preşedintele. 
clubului parlamentar român şi membru al 

pa1rlamentulm ungar a adresat, î•n coloanele 
acestui ziar, un că1duros şi patriotic apel „că
treJill neamului românesc" din Ungaria şi Ar
deal, chemaţi să-şi verse sângele „pe câmpul 
de onoare". 

In ·aicest apel il'Ustrul preşedinte aiJ. clubu
lui nostru parlamentar îşi exprima convinge-
rea, că : · 

Iar, 

"ostaşii români, precum în tre- . 
cut aşa şi acuma îşi vor face 
datoria, spre fala neamului şi a 

renumelui lor de viteji!" 

„M. Sa, bătrânul nostru mo-
narh şi patria, - spunea d. 

Mihail, - se vor convinge din 
nou despre strămoşeasca ftde
Htate şi depre spiritul de jertfă 
al popondul român de sub 
sceptrul monarhiei habsbUT

glce". 

fluviile de sânge, 
munţii de cenuşe .•. 

Fluviile de sân!le~ muntil de cenuşe, 
Vor putea ei f:rân1e vechea ta cătuşe. 
Neam sărac al meu? 
Neam sărac al meu?.„ 

Noptile Krozave, zilele fioroase. 
Pust~le întinse albite de oase, 
Aduce-tl-vor bine? 
Aduce-tl-vor bine?.„ 

Din această bale Kroaznlcă de sânge, 
Care toată fala acolo ne-o strân1e, 
Renaşte-vei oare? 
Renaşte-vei oare?.„. 

Fluviile de sân~e. muntll de cenuşe, 
Nu-tl vor da el oare o mal grea cătuee, 
Neam sărac al' meu? 
Neam sărac al meu? ..• 

I. NEOURĂ. 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor. 

D.dr. T. Mihali îşi termină inhnosul apel, 
astfel: 

,,Sper şi cred, că ţinuta co
rectă, patriotică şi chibzuită 
a noastră, demnă de naţiunea 
şi romanitatea noastră, pre
cum şi bravura fiilor noştri 
de pe arena răsboiului, vor 
spori titlul de merite, cari în
vrednicesc pe poporul român, 
să ajungă în posesiunea de
plină a tuturor drepturilor 

ce-l compet, şi -

pentru cari s'a luptat, şi 
se va lupta şi în viitor, 
numai pe cale legală şi 
cu arme constituţionale" •.• 

In ace~aş ·timp, un alt fruntaş al neamu
lui nostru d. dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
membru a4 parfamentuhri ungar, făcuse ur
mătoarele doolaratii ziairului „Budapester 
Tagblatt": 

„Rolul Românilor din statul 
ungar în momentele acestea 
dovedeşte ce - îndreptăţită e 

Românimea dovedeşte şi 
acum, ca şi în trecut, căi cel 
mal statornic lsvor de energie 

al monarhiei. 

Cel ce iubeşte Românii 
şi îi întăreşte, acela iu· 

beşte şi întăreşte mo· 
narhia. 

Monarhia poate conta oricând 
ta Românii săi, 

niciodatl nu s' au aflat şi 
nu se vor afla trădători 

între ei. 
Are să He o politică înţeleaptă 
aceea, dacă poporul românesc 
va putea conta şi el la spriji
nul monarhiei, pentru care cu 
bucurie şi entuziasm îşi jert-

feşte avutul şi sângele". 
• 

Să venim fa obiect. 
Sub titlul „A semlegesek" (Neutralii), zia

ruil „Pesti Hirlap" puhlică fa loc de frunte un 
I airtrool în care scrie intre aJltcle următoarele: 

R~sboiul dela 1369-1370. I eX'J)rimă dânsul în proclamaţiunea sa de răsboiu 
i tr 

din a. 13652
). , 

0 e I.n urma acestei împăcări, voivodul Vladis-
l.udovlc I. regele Un~ariel şi y1adlslav Basarab !a~ .poartă. w. actele. sale oficiale latine urmă-

Domnul Tarii romaneşti. toairele title: . 
De Nic. Densuşianu. La 1368-: Ladislaus, Dei et regie Maiestatis 

(Urmare). (3). gratia, Woyuoda Transalpinus et Banus de Zeu-
A.ceastă pace, duipă cum rezultă din- o serie rino'). . • . 

întinsă de documente oficiale se făcuse sub ur- ln acelaş an (1368): Ladislaus, Dei .!!ralia, 
mătoarele oondiţiuni: ' ~ W ayuoda Y.ransalpinus, Banus de Zezuino, Dux 

!Regele Ludovic se învoie~te, ca Vlad·islav0 de Fugrus'). . . . . 
Domnul Tării româneşti, să stăpânească şi mai Lfz 1369: Ladrslaus, D_ei et regis Hungarrae 
departe Bănatul. Severinul.ui, Ţara făgăra.ş,._ gratra, VaJuoda Transalvmus et Banus de Zeu
lui, şi Omlaşu/,1), însă sub formă de feude, adică; rinro, nec non Dox de fogaras

5
). 

ca o 1proprietate terHoriaJă ereditară, supusă la Du;pă senzui .cestor documente, Vfadislav 
anumite obligaţiuni fată de regele Ungariej. Sau stăpâneşte Ţara românească din gratia lui Dum
cu alte cuvinte: •Regele Ludovic reînoeşte nu. ,nezeu, iair Bănaitu-1 Sever.inului, ·făgăraşul (cu 
mai tratatul de f}(JCe, ce-l î.ncheiase cu Atexan- Omfaşwl) din graţia regelu.i Ungariei'). 
dru Basarab, tatăl l:u.i V.tadisfav, „litteras utro-
bique super certis fXICfis, censibus •.• nobis de
bitis, inter nos et ipsum.„ emanatas", cum se 

- t) Magy. tt>rt. târ. II, 186. 
') FeJ6r, Cod. dia>J. IX. 4. 148. - Densuşianu. Doc. 

1
) Tot astfel şi Roesler in „Romaoois-che Studien", I. 2. 14"4. 

,p, 303: In .aehnliche.r W ei se wie ma.n dem wa.lachischen ,) Zimmerma.nn. Urknndenbn-ch, II. p. 306. 
WoJwoden Pogaras ilberlassen hat, muss man ihm 6

) FeJ6r, Cod. dipl. IX. 4. 210. - Densuslanu, Doc. 
-ein.ige Zeit spaeter Omlu. da.s westlich von HemtlL!l• I. 2. 148; - Zlmmennau. U.rku.ndenbuch, II. 334. 

· ~tadt ge.Jegen-e Geblet von Hamlescb. iiberlu~ ha- ') Haşdeu, Etym. Ma.gn. Roon. IV, .p. CCXIX: nimic 
ben.„ Da.s Fogaru-Omlaser Herzotrtbum blieb bis zu.r nu itmpedfoa, pe Domnul Tlril !l'OmA.neşti ••• de a recu

. zweiten Haelfte das 15 Jahrhunderts mit der WoJwod- 1 noa.şt.e 911zerooitatea Ungiari-e:i pentru. ducaturile de pe. 
scbaft cler Walacben verhundeo. . . f ttte C8J1M1tl. 

Preţul •nul exemplar 10 Hlari„ Numlrul poporal pe 1
/. ao 2 oor 
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„.„Acum se pare că majoritatea opi
niei publice din România s"a convins, că 
în cazul unei victorii de partea Rusiei Ro· 
mânia şi-ar pierde independenta Şi ar u- · 
junge sub „suzeranitatea" ţarului; şi-ar 

pierde comerţul pe mare, deoarece Rusia 
stăpână ve Marea-Neagră şi pe .Bosfo,r i-ar 
închide marea şi strâmtorile, iar Serbia 
ar primi un port la A.driatictl, ceeace nr1 
ar fi nici pe placHl Italiei. Apoi, de sigur 
în România se mai ştie şi aceea, cd 
ea nu va putea sfâşia nici o umbră de brad 
din Ardeal, câtă vreme nu a pustiit cel din 
urmă copil din cele 1 O milioane de Ungul'i, 
iar la un atare răsboiu de nimicire de 
rassă nici nu se poate gândi serios un po
por mai mic, ai cărui conaţionali trăesc 
ca OSTATICI pe pământul nostru" •.• 

Prezentându-mă azi dlui Dr. Ştefan C. Pop, 

membru al parlamentudui ungar. i-am cerut 

părerea d-sale relativ fa cel mai no11 ata~ bă
dăran al lui „Pesti lfirlap" şi l'am rugat să-mi 

permită să dau în publicitate declaraţiile 

d-sale. -· '· • 

D. deputat al Şiriei m'a primit în mod 

afabil şi a binevoit să-mi facă următoarnle 

declaraţii: 

-· Adânc ~ndignat am cetit şi eu ar

ticolul de fond apărut ~n nrul dela 14 fe

bruarie n. a. c. a J.ui „Pesti Hirlap", mai 

ales partea lui relativ la Românii din Un

garia şi Ardeal, unde se spune, că: Să ştie 
România, că fraţii ei de aceeaş limbă tră-· 
iese ca ostatici pe pământul unguresc". 

. Iar, aceste păreri a pressei maghiare 

nu sunt sporadice; ele sunt variate, şi în 
diferite forme de ameninţări ziilnic le ce
tim în această pressă, care acum în ace
ste vremuri extrem de critiice ar -trebui 
să fie condusă cu înţelepciune şi să ma
nifeste mai multă dragoste şi respect faţă 
de celelalte popoare şi, mai ales faţă de 
Români. 

In timpurHe aceste, Bănatul Severinului cu
prindea 8 districte situate în părţile de apus, din
colo <le Cerna şi de Porţile de fer, anume: dis
trictele Mehadiei (cu Orşova), Almaşului, lladi
ei, Berzavei, Comiatului, Caransebeşului, Şim
leului (Erdosomly6) şi Lugojului, districte, cari 
în documenteie of.idale din secolul următor 
poartă numele de Sedes wolachicales~), adec:ă 
-districte, ce se ţinuse odată de „Valachia" sau 
de Ţara românea-scă. Insă de astădată,. Vladi
slav stăpânea numai jumătate din Bănatul Se
verinului, cele 4 districte, despre Ţara românea
scă şi Dunăre; Mehadia (cu Orşova), Almaşul, 
lladia şi Berzava până la Caransebeş8). 

A doua provincie, ce rămăsese în .posesiu
nea lui Vladislav, era Omlaşul, care cuprindea 
întreg teritoriul din părtile din sud-vest ale Si
biiului, începând dela Omlaş (lângă 1Miercurea) 

7) Pesty, Olah keriilet.ek,. Bud.aoost., 1876. p, 7. -
Ibid. A ST..Or. Bansag. III. 61. 

8
) Aceasta. re.sultă din un -document delia. 1391, :1n -ca.re 

se ami.nt.eşte, d cele 4 districte despre Ung.aria, aJ.e 
Caran-Sebe$ulul, Lugojului şi Comiatului -(de Sebe$, 
de Jugas, .ae de ka;oon et kompyathi) ·se cons.titue în
tr'u.n teritoriu admlnlstratfT separat,· (Pe.ty, Olab ke
rifletek, p. 1 ~i 5~). 

Vineri, 19 'f'ebntarle n. ·1~15. 

- Este o instituţiune medievală a I vom reproduce câteva exemple despre felul şi 
prinde sau a ţine ostatici. Nici în evul me- i modul -cum iiii neamului nostru au dat ascul
<liu nu se prea obicinuia ca statul să-şi fi : tare apelului fruntaşilor !'Or şi, deci; şi glasu
făcut ostatici pe chiar cetătenii lui proprii. i lui de chemare al M. Sale monarhului. Ne 

O ţară civiîizată şi bine organizată i ~imţim î~dcmnaţi s'o face1!1, ba chi~r ni ~e 
respinge această instîtuţiune şi îşi caută ; impu~e ~ o fac~m a~easta .m ~f~ta at~tor ba-

i t d• • 1 A t t~ I mueh nemteme1ate ş1 amemntan băda.rane .. s guran a or mei sa,e... m pu ~rea arma a 
şi în buna sa administraţiune internă... Const. Savu •. 

.„ ... Ici-cofo a uzat şi armata noastră de I ----------------
i'nstituţiunea ostaticismului l1uând ca osta- I 

~ frci pe unii ·din fruntaşi ma~ ales di'll păr
ţile Bosniei şi tterţegovinei. . 

Eu dela începutu1l :răsboiiului cu toată 
energia convrngerei mele am combătut a
cest procedeu şi am satisfacţia a crede, 
că acum la noi s' a şi abandonat alegerea 
ostaticilor din cetăţenii proprii. 

- Crede „Pesti tlirlap" şi cei de 
teapa Jui că această ameninţare foloseşte 
cauzei maghiare? Eu sunt de convinge
rea că această expectorare a stârnit un 
adânc resenz chiar şi în acele cercuri din 
România, unde se cultivă simpatii faţă de 
monarhia noastră. 
- Acest ziar inconştient, renumit chiar 
pentru ura Jui nesăbuită faţă de neamul 
românesc şi care în grandomania lui ade
seori ne-a contestat chiar şi -dreptul nostru 
:la existenţa naţiională, - face cel mal 
mare serviciu chiar duşmanilor monarhiei 
noastre şi, totodată, dă o puternică armă 
în mâua acelora, cari în România repre
zintă curentul aşanumit rusofil. 

- Eu nu sunt aderentul cenzurei; am 
convingerea, 1Că cenzura fără rost este 
chiar păgubitoare marilor interese ale mo
narhiei. __ 

Răs~o.~ul grâului. 
Cât grâu vizibil ş'. invizibil se află În România. 

Din recolta anului 1914 de 126.000 vagoane 
grâu s'a exportat (brut şi în făină) 9.700 vagoane, 
s'au semăn.a.t 30.000 vagoane şi se va măcina 72 
mii vagoane în 12 luni până la recolta 1915 când 
vom mai avea rămas disponibil din recoltă 14.300 
vagoane. 

Această sumă reprezintă alimentatia tărei pe 
2 l1uni şi jumătate (August, Septemvrie, Octom
vrie 1915) fără a adăuga stocurile rămase din 
recoltele .anterioare. Va fi deci grâu suficient în 
bogata noastră tară şi vom putea chhr da făină 
fraţilor noştri din Transilvani,~.„. ainenintati de 
foame .. „ 

Dacă în general vorbind s'ar părea că preţu. 
rile grâului trebuie să se mentie fixe opt luni până 
la viitoare;a1 recoltă din cauza oprjrei exportului. 
nu tot aşa putem judeca dacă analizăm de aproape 
lucrurile şi luăm în consideraţie: în ce mâni se de~ „ 

tine stocurile rămase şi luând în consideratie că 
grâul este aur şi ca atare valoarea -Jitii creşte prin 
dobânzi şi spese de ma;gazinaJ. O asemenea analiză 
trebuie făcută de stat şi mai cu seamă de primă
riile oraşelor cari vor să dicteze preţul pânei şi 
al grâului. 

Incercând această lucrare ne vom servi de pu
blicatiunile ministerului de industrie „Foaia de in-
forma(iuni" unde găsim stocurile vizibile la 1 

Decemvrie 1914 pe cari le complectez cu numărul 
locuitorilor şi cu apreciatiuni despre câte luni fie
care oraş dispune de grâu. 

Stocurile vizibile de grâu la l Decemvrie 1914 

Vagoane 
Bucureşti 4.870 pentru 5 luni de alimentatie 
Iaşi 860 
Brăila 7.650 „ 
Piteşti 2.460 „ 
Craiova 5.570 
Galat! 3.300 „ 
Constanţa 1.700 
Ploeşti 4.330 
Botoşani 1.530 

4 
40 
40 

. 36 
15 
21 
26 

" " 
" "' 
" lt 

„ " 
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Total vagoane 32.300 în 9 oraşe. 
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Aci intră şi făinai raportată în grâu.-

~-

I „ 

/..„ 
;it;_. 

t~ . „ 

----~ "--" I;_ 

-De altfel, voiu atrage atenţiunea dlui 
prim-ministru şi mai ales a d-lui ministru 
al justiţiei asupra acestui fapt, şi le voiu 
cere intervenţia dlor faţă de acele ziare, 
cari nu încetează a ne nelinişti familiile şi 
a ne insulta în sentimentele noastre cele 
mai sii~e, chiar atunci, când sute de mii 
din floarea neamului nostru îşi varsă sân
gele pentru patrie şi tron! .•• " 
ln numă.rul de mâine al ziarului nostru 

Aşa dar există o mare cantitate de grâu V-izi. 
bil care valorează (cu 2200 lei vag.) peste 70 mi- __., ' •„/ 

== ,. < T 

şi până la OW), şi de 1care se ţineau următoarele Iar princÎJpatul al doilea îl forma Bulgaria de 
comune: Omlaşul, Sălişte, Galeş, Săcel, Tilişca, apus, care cuprindc1 cetatea şi districtul Vidi
Sibiel, Cacova, Orlat, Valea, Tălmaciu, Tălmă- nului, un teritor, peste care era comandant şi 
cel, Boita, Plopi1°). ' guvernator Straşin!lr, fratele lui Şişman III. 

far Ducatul Făgăra~uJ.ui. se întindea dela Olt Principele Straşimir tinea î-n căsătorie pe o so-
până la <epa Bârsei lângă Braşov. ră a lui Vladislav12

). <f'ără în<loială, era o căsă-
După încheierea acestei păd cu voivodul tori·e înoheiată în urma unor înţelegeri politk:e, 

-y,Ja.d.islav, regele Ludovic dorind, ca expeditiu- astfel, că de fapt Straşimir, guvernatorul Vidi
nea sa, proclamată cu atâta sgomot şi cu pre- nului, era mai mult î.n dependentă de Vladislav, 
tentiuni mari, să nu rămână fără nici un rnzul- decât de fratele său Şişman, care domnia în Târ
tat polibi,c, trec-e cu oastea sa în Bulgaria şi ase- nova. 
<liează oetatea Vidinului. ·l~egcle Ludovk cucereşte îndată cu asalt 

ln timpurile aceste, Bulgari.a se află divizată cetatea Vidinului, prinde pe Straşimk şi-l tri-
in două principate rnioi. mete ca rob în ·castelul Oumnik din Croaţia, apoi 

Un .principat cuprindea Bulgaria de mijloc 
1 
numeşte de comandant al cetăţii pe Dionisie Voi

ce se afla sub stăpânirea lui Şişman III, având I vodul Transilvaniei (Capitaneus Budoniensis) 13
) 

reşedinţa la Târnova11). ~ şi ca Ban al Bulgariei ;pe Benedict Hem, un no~ 
bil român din Băillat (regni .nostri Bulgariae Ba
nus)u). 9) După Anonimul românesc dela Engel (Geschi.chte 

(Va umia). d. Wailachey. p. 58), ti,tJul lui Negru Vodă e.r.a: Radu 
Negru-Vodă, din g:raţi.a. lui Dumnezeu, Domn peste 
toată Ta.r.a românească, <lesd.leoot din Arde.al, şi Duce j 
dela Omlaş până la Făgăraş. I ----

10) FeJer, Cod. di.pl. V(}l. X. 1. 68. 1383. - Pw;carlu, 1 

Em1ek11'8.t. 87'f>.li-!ltye es To.1mâcs. - Gierend, N otitia.e ! 
Caste.1laTW1.tus ThollmMh. Cibinii, 1832, p. 5-7. 

12)Jlrecek, Gesch. d. -BuJ.g. p. !27 .. _ _ ---·. ~--. 
13) FeJer, C-Od.- dipl. IX, 1.558. · 

11
) Jlrecek, Gesch. d. Bulg .. p. 324. 1t) Pesty, Kra.ss6 varm. tort. III. 7", 

l. 
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:Vfnerf, 1-, Pe'6ruarle n. Tins. 

lioane lei şi care se va consuma în 6 luni, iar între 
timp vor apare treptat alte cantităţi cari astăzi se 
detin pe la moşii şi trece ca grâu invizibil neîn
registrat. 

Din toate oraşele cele două capitale ale tărei 
au cel mai puţin grâu: 

Bucureştiul şi la_şul au numai pentru 4-5 luni 
de bloca.re. Deşi Bucureştiul are numai pentru 5 
luni, totuş consider aceasta ca ceva foarte îmbu

. curător, faţă de alţi ani, căci niciodată nu s'a gă
sit în Bucureşti mai mult grâu decât pentru o sin
gnră lună. 

Acest stoc de 5 luni este făcut gratie primăriei, 
ministerului de răsboiu şi particularilor. 

\:eic ni<.; >.10„izate ora.şe sunt: Brâila, Piteşti 
şi Craiova în apr0,-ierea cărora se găsesc stocuri 
colosale cari le-ar ~ junge la fiecare pentru 40 de 
luni. Ar fi fost de . · orit ca şi Bucureştiul să aibă 
silosuri şi magazii I 1căpăto,are şi să se organizeze 
în timp de pace un comerţ mai activ de grâne prin 
antrepozite şi varante, dat fiind că morile din ca
pitală macină a c:n;:ia parte din tot grâul măcinat 
în tară, Bucureştiui fiind cel mai maJ"e centru de 
morărie al Romi\niei după cum Budapesta este al 
Ungariei. , 

. Constanta care posedă afară de magazii şi 3 
silosuri de cât~ 3.400 vag. fiecare sau 10.000 va
go~nc în total !5i cari au costat 8 milioane lei, nu au 
în ele decât 500 vagoane. 

In loc de a se face la Constanta al treilea silos, 
· · mai bine se făcea în Bucureşti unde cu sigurantă 

ar fi fost plin de marfă iarna şi vara şi ar fi com
plectat apărarea cetătii ~u . o provizie de grâu 
pentru alte 4 luni de bl1ocare. 

, Stocurile invizibile din recolta 1914. 

Aceste stocuri se calculează astfel: 
. c Se adună stocul găsit vizibil la 1 Decemvrie· 

cu ceea ce s'a consumat, exportat şi semănat până 
la aceeaş dată şi suma se scade din recolta totală 
de 126.000 vagoane. Rezultatul e stocul invizibil 
încă. 

Stocurile vizibile 
Măcinat pentru tară pe 4 luni 

(At!g. Nov.) 

Exportat in grâu şi făinii 

Semănat în toamna a. 1914 

care se scade din 126.000 vag. si 

rămâne 

stoc Invizibil din recolta anului 1914. 

Avem· deci stocuri vizibile 

şi stocuri Invizibile 

32.300 vag. 

24.000 vag. 
9.700 vag. 

30.000 vag. 

Total 96.000 vag. 

30.000 vag. 

32.300 vag. 

30.000 vag. 

Total" 62.300 vag. 

disponibile din recolta sau pentru lO sau 11 luni 
de alimentatie începând dela 1 Decemvrie 1914 
'îm1fară de grâul' rămas din recoltele .antcrio.aJ"c. 
~ Se vede că întâmplător la 1 Decemvrie stocul 
" vizibil este cam egal cu cel invizibil cu ceea ce 

s'a exportat şi măcinat precum şi cu ceea ce s'a 

' ....... ,,....---.- ...,.-../ 
•".:.·,..~ 

semănat. Cu alte cuvinte la 1 Decemvrie soarta 
recoltei se împărţea în patru părti eg,a,Je de câte 
30.000 vagoane fiecare şi anume: stoc vizibil, stoc 
invizibil, ceea ce s'a exportat şi măcinat, ceea ce 
s'a semănat. 

Chestiunea cea mai mare care va rezolva pre
tul pânei este de a: se şti dacă stocurile de grâu 

. vizibile şi invizibile se deţin în mâni tari de către 
capitalişti, cărora să nu le vie greu a păstra cele 
62.300 vagoane grâu în valioare de 137 milioane lei. 

Exportul fiind oprit, răsboiul grâului pe piata 
internă se dă nu ca nainte când exportatorii cum
părau mai mult ca jumătatea, recoltei şi când bur
sele străine dictau preţul pânei, dar răsboiul se 
dă astăzi între detinătorii de grâu de o parte şi 
primăriile oraşelor, cari se opun la scumpirea pâ
nei şi cari în aparentă se luptă cu brutarii, iar în 
realitate se luptă cu agricultorii. 

Bucureşti. 
B. O. Asan, inginer 

preşed. „Uniunej morarilor". 

. ( 

Tâfosul exantematic. 
De Dr. Ioan Ottescu. 

Cazurile subit ivite de tifos exantematic, au 
fă.cut să se vorbească mult în ultimul timp de 
această teribilă boală. Nimeni nu o cunoaste 
însă, pentrucă prea putini, chiar prea putini me
dici, au avut ocaziunea să vadă asemenea ca
zuri. De aceea, cred că e bine să initiăm pe ce
titor prin cronica de fată asupra naturii acestei 
boli. Cunoştinţele aceste ii pot servi uneori să 
se ferească de îmbolnăvire. 

Tifosul exantematic este o maladie deosebit 
de contagioasă, caracterizată prin febră conti
nuă de 15 zile şi prin tulburări a principalelor 
organe şi mai ales a aparatului respirator şi ner
vos. In primele zile ale fehrei, apare, în gene-· 
al, o erupţiune caracteristică pe piele. Această 
boală a mai fost numită tifosul Închisorilor, va
poarelor, companiilor. Aceste numiri arată con
diţiunile speciale în cari boala se arată, anume: 
acolo unde oamenii sunt strânşi multi la un loc, 
grămădiţi, muncesc mult şi sunt prost hrăniţi. 

Tifosul este una din maladiile cele mai vechi 
şi ravagiile lui astăzi mici, erau odată grozav 
de mari. El a existat în timpurile antice. a bân
tuit foarte mult în perioada medievală, se gă
sea şi în ultimele secole. Sunt citate mai ales 
epidemiile din timpurile campaniilor. Tifosul a 
fost frecvent în perioada răsboaelor revo~utic· 
~i in:;per~ului _fran;ez; a fost mai ~u.tin .Jrecv . 
m rasboml dm 1810-71; dar a pncmmt 6 < 

mortalitate în răsboiul din Crimeea şi în răs
boiul rnso-turc. 

Rusia este ţara în care tifosul exantematic 
este aproape endemic. Unele epidemii, ca cea 
din 1891, a dat o mortalitate enormă. 

Asupra etiologiei, adecă originei tifosului e
xantematic lumea medicală e încă împărţită în 
două tabere: unii, ca Hildebrand,. Bouchardt în 
frunte, sunt de părere că tifosul poate apare în 
mod spontan în mijlocul altor maladii şi să se 
întindă apoi prin contagiune; alţii ca Budd şi 
Chanifard în frunte, cred că tifosul nu poate 
să se nască decât din tifos. 

Tifosul, am zis, este una din maladiile cele 
mai contagioase; în familiile sărace, cazul de 
tifos nu rămâne niciodată izolat. Hanurile, azi
lurile de noapte sunt focarele de infectiune prin
cipale. 

Persoanele cari îngrijesc de bolnavi sunt 
foarte adeseori contaminate. Medicii deaseme
nea. O statistică irlandeză spune că intre 1818 
şi 1843 -s'au înbolnăvit acolo 568 de medici de 
tifos şi au murit 132. Intre anii 1843 şi 1848, din 
335 decese medicale 199 au fost datorite tifosu
lui. Găsim deasemenea însemnat într'un tratat 
francez că în timpul răsboiului ruso-româno
turc, medicii au avut foarte mult de suferit. Ast
fel într'un spital din Iaşi a murit de această 
boală şapte medici din opt, toate surorile de ca
ritate şi 79 la sută din infirmieri; în un alt spi
tal au murit 60 la sută dintre medici, 80 la sută 
din infirmieri şi toate surorile de caritate. 

Tifosul este în general transportat din lo
calitate în localitate de vagabonzi, lucrători cari 
caută de lucru etc. 

In genere, contagiunea nu are loc decât când 
există contactul direct cu bolnavul şi când acest 
contact este prelungit. 

• 
Se credea că tifosul se răspândeşte prin aer. 

Această părere are multi potrivnici. 
Contagiul tifosului se poate transmite fiind 

depus pe obiecte inerte. Lucrătorii, cărora li s'a 
dat să dreagă obiecte de cari s'au servit tificii, 
au căpătat boala. 

Contagiul tifosului îşi păstrează virulenta 
peste un an de zile. Ca şi obiectele inerte, o 
persoană sănătoasă poate transporta contagiul 
tific. Adeseori~ infirmierele rămân sănătoase, 
dar îşi contaminează de tifos familia. 

Bacteriologia nu cunoaşte încă agentul pa
togen al tifosului. Se presupune că acest agent 
trăieşte în sângele bolnavilor. Scvamele cari 
cad de pe corpul tificilor sunt încărcate cu a
gentul patogen. S'a dovedit deasemenea, că pa
rasitii umani: păduchile şi puricele, cari sugând 
sângele bolnavilor se încarcă cu agentul pato
gen al boalii, pot transmite maladia la alţii. A
ceasta explică marea contagiositate a bolii in 
mediile sărace şi neigienice. 

Pag. I . 

După cum spuneam, există părerea că tifo
sul exantematic s'ar putea naşte şi în mod spon
tan, în mediul altor boli. După acestea „Tifosul 
ar fi efectul unei otrŞviri miasmatice. Miasmul 
tific ia naştere în mijlocul materiilor animale 
stJ icate de strârw;erea îndelungată a oamenilor 
sănătoşi şi mai ales Bolnavi, în spatii prea re
strânse, unde aerul nu e destul de reînoit". A
ceasta teorie se bazează mai ales pe cazurile 
de tifos ivite pe vapoare, după ce ele erau .ie 
de luni de zile îndepărtate de tărm,_deci izolate 
şi ferite de orice contact. 

Cercetătorii moderni au ajuns însă să do
vedească că şi în aceste cazuri e tot vorba de 
o cantagiune, şi convingerea majorităţii luniii 
n-~edi~ale e vcă tifosul ia naştere prin contagiune, 
dm hfos, ca nu exista un tifos spontan; că foa
mea, mizeria, îngrămădeala, necttrătenia pot 
ajuta la izbucnirea, favorizând infecţiunea tifică. 
după cum dealtfel favorizează toate infecţiunile, 
dar nici într'un· caz nu pot da naştere agentu
lui patogen şi deci epidemiei. 

Pentru a termina capitolul important al ori
ginei, contagiozităţii şi epidemialogiei tifosului. 
vom mai spune că ambele sexe sunt tot atât de 
expuse infectiunei; că boala loveşte mai ales 
adulţii şi oameni de peste 30 de ani; că nu e
xistă o aclimatizare, că fiecare este expus să 
sufere infecţiunea în tările contaminate; că e
xistă prea puţine persoane refractare, ba mai 
mult că boala recidivează foarte mult; că per
. -..0anele slăbite sunt mai expuse şi în sfârşit că 
·:v1~-1mia bântuie mai mult în anotimpurile reci. 

.....,....... 

* 
E timp să trecem la descripţia bolii însăş. ~ 
Intre momentul infectiunei şi izl,ucnirea bo

lii trece un timp variabil. Perioada de incuba
tiune durează între S zile şi 3 săptămâni; ea e 
de obicei de 10-12 zile. Boala se poate arăta 
însă şi fără de nici o perioadă de incubatiune. 

Inceputul bolii e de obiceiu brusc: alte ori 
izbucnirea semnelor caracteristice e precedată 
de câteva zile de oboseală, dureri de cap, aba
tere. Inceputul adevărat al bolii se caracteri
zează prin frisoane, frig mare, deşi pielea arde; 
dureri teribile de cap, pierderea poftei de mân
care, sete mare, constipaţie, urinele rare şi în
chise la culoare, puls frecvent, putină tusă, ochii 
inflamaţi, lăcrămează. . 

Intre a 4 şi a 7 zi, apare eruptiunea: pete 
roz, apoi 1 oşii, uşor reliefate. Peste două zile 
petele revin la nivelul pielii normale şi de o cu
loare mai închisă. febra creşte, delirul devine 
mare, pulsul foarte slab. 

După alte 2-3 zile delirul dispare şi bol
navul stă într'o complectă prostraţie şi stu
poare. Nu se poate ridica, bâlbăie numai cu
vinte neînţelese, cu greu deschide gura, consti
patia persistă. 

De obiceiu în ziua a 14-a se arată o ame
liorare bruscă, bolnavul doarme liniştit câteva 

·ore şi se deşteaptă reînviat, recunoaşte pe cei 
dimprejur, capătă pofta de mâncare şi forţele 
revin repede. Când bolnavul trebue să moară, 
ameliorarea subită nu se arată. 

-Expresia fetei bolnavului e importantă de 
cunoscut. Ochii sunt de jumătate închişi, con
juctivele sunt injectate; fata indică indiferentă 
fată de ce se petrece împrejur, e rosie, uneori 
brună. Limba e uscată, murdară. Bolnavul e 
de cele mai multe ori surd; el exală un miros 
urât .. 

febra se urcă repede, se menţine sus mult 
timp şi dacă bolnavul trebue să se fa.că bine 
scade încet şi continuu. Delirul care se arată în 
timpul febrei mari, e de multeori pasiv, a<lkă 
bolnavul se mulţumeşte lf!umai de a vorbi. Une
ori devine însă activ; pacientul sare din pat; 
s'au văzut cazuri când încearcă chiar să se sinu
cidă .. 

Durata medie a tifosului este de 15 zile: ea 
poate însă varia intre 10 şi 22 zile. Sunt cazuri 
când moartea survine chiar în a doua sau a 3-a 
zi de boa:lă. 1Mortalitatea e variată, depinde de 
epidemie. Au fost epj.demii când murea unul 
-din trei bolnavi. Im alte epidemii mortalitatea a 
fost de 19, 14 şi 11 la sută. In mediu, mortalita
tea e de 1 la 5-6 cazuri. Tifosul este deci o ma
fadie foarte gravă, mult mai gravă decât aşa 
numitul „tifos" din poPor, adecă decât febra ti
foidă. . ·: ; 



După uni-i autori simtomele car.i indică un 
1pronostic prost, adică cazurile fata'le, sunt: slă
bidunea mare a co11dului, frecventa pulsului şi 
a respiratiei, albuminuria pronunţată, erupţiunea 
rapidă şi generalizată. 

* 
Venim la capitoh.111 ,important al tratamentu

lui. Mai important este, oa la toate maladiile 
infectioase tratamentul profilactic. 

Trebue să facem ca bolnavul să -devie ne
primejdios .pentm societate: el trebue negreşit 
izolat la spital, sau când aceasta ·nu se poate, 
să fie izolat de persoanele din familie ş.i de cele 
dimprejurimi. In acelaş timp idealul ar fi de a 
supraveghea într'un 'lazaret persoanelle fami
liei. Daci se dă de individul car.e a adus conta
giunea, trebuie'de restabilit itinerarul pe care !'a 
urmat pentru a ajunge î•n localitate, şi de supra
vegheat localităţile în cari s'a oprit. 

Nu vom mai pomeni de obicinuitele desin
fectări ale mediilor în cari a stat bolnavul sau 
acel oare a adus infectiunea. 

Persoanele cari îngrijesc tificul, trebue să 
f.ie cât ma4 puţin numeroase. Ele trebue să-şi 
spele mâinele şi fata cu o 90lutie antiseptică, să 
poarte un costum special, şi să mânâoce în altă 
odae. Urina, secretiunele, materiile fecale a~e 
bolnavului trebuesc desinfectate cu substanţe 
putemke. 

Ca t.ratament curativ s'au întrebuintat,~~~J' 
felul de medicamente, până şi mercurul.tt' ~"\\'°!-' 
s'a crezut <Că ar fi în stare să facă să avorteze 
maladfa .. 

ln ;primul loc se cere higiena bolnavului. Să 
respire un aer cunat, să fiie curat pe corp, să bea 
mult. Va fi hrănit ou bulion, Hmona<lă, lapte. Al
coolioe vor fi date mai ales bolnavilor cu inima 
slabă. Lotinele reci in per.ioada febrei, băile şi 
gheata la cap, în .perioada delirului sunt iar u
tile. CI.isrnele vor combate constipatia. Medicui 
va supraveghea şi îngrijiii cu medicamente spe
dale diferitele organe cari vor slăbi în timpul 
maladiei. · 

Legrain a tratat 30 de tifici cu ser din sân
gele altor tifici, în incovalescentă şi a vindecat 
oe toţi bolnavii săi. Acest tratament are însă ln
că vreme de studiu. 

Buczweşti. 1915. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic oogar ne trimite spre pu
blicare urmdtoarele telegrame of idale: 

,,ROMANUL' 

Am respins atacurile duşmanului făcute îm-1 
potriva noastră spre nordost dela Rheims. Am 
făcut prisonieri 2 ofiteri şi 179 soldati france1i. 

Cu o deosebită vehementă a atăcat duşma
nul împotriva liniei noastre din Champagne. In 
multe locuri lupta s'a dat cu multă îndâriire 
fiind combatanţii în imediată apropiere nnul de 
altul. Duşmanul a pătruns în unele puncte cite 
frontului nostru şi aci lupta continuă. Dealtcum 
am respins toate atacurile duşmanului şi am fă
cut prisonieri cam la 300 Francezi. 

In Argonnes continuăm ofensiva. Dintre po
zitiile principale ale duşmanului iarăş am ocu
pat câteva puncte. Am făcut prisonieri 350 
francezi şi am capturat 2 tunuri de munte şi 
7 mitraliere. 

ln Bois de Petre (spre nord dela Toul) am 
avut de asemenea succese mai mici, aci am 
capturat 2 mitraliere. 

Dela granita Alsaciei nu e nici o ştire. 
Pe câmpul de răsboiu din ost. spre nord dela 

Memel, trupele noastre, respingându-l pe duş
man în toate punctele, l'au alungat în direcţia 
Tauroggen. peste granită. 

In regiunea păduroasă, spre ost dela Augus
tow sunt în curgere în multe puncte lupte de 
urmărire. 

.,..Coloana duşmană care a înaintat dela Lomsa 
"" re Kolno am înfrânt'o. Am făcut 700 priso-

11 ri şi am capturat 7 mitraliere. Deasemenea 
m respins la Prajewo un detaşament duşman 

·spre Ossowiec. 
.Pe frontul dintre Plock şi Racionz {spre 

nord dela Vistula) se pare, că se pornesc lupte 
îndârjite. 

Pe câmpul de luptă spre sud dela Vistula nu 
e nimic nou. 

Io Semendria a fost aruncată 
în aer o pulberărie. 

KOln. - „Koln. Zeitung" anuntă din Roma: 
Ziarelor italiene li se an un tă din Bucureşti: In 
cetatea Semendriei, ce se găseşte lângă Dunăre 
şi pe care artileria austro-ungară o bombarda, 
a fost aruncată în aer pulberăria. 

Italienii în Albania. 

Milano. - „Corriere delia Sera" primeşte 
din Valona: Azi a fost excortat de aici preotul 
ortodox Damianos, care agita împotriva Italie
nilor. Preotul aiitator a fost dus la Brindisi. 
Dispozitii similare se vor lua şi fată de alte 
persoane. Aci a sosit Jandarmerie în număr 

mare. Jandarmii vor face serviciu în localită
tile Kanina şi Asta . .Povulatia i-a întâmpinat cu 
entuziasm. 

Vineri, li9 P'ebruarfe n. ·1'9'~. 

Luptele în Bucovina. 

Bucureşti. - Truipele austro-ungare îi atacă 
pe Ruşi în Bucovina cu o vehementă tot mai 
mare. Ruşii îşi retrag trupele în jurul Cernău
ţului. 

Trupele austro-ungare au trecut Prutul. 

Diferite. 
- Tarul Nicolae a sosit ieri la Sebastopol, 

unde a trecut în revistă flota ce stationează a
colo. 

- Preşedintele .Poincare, însotit de mini
strul de răsboiu Milerand a vizitat linia de luptă 
ducându-se dealungul ei până în Vosgi şi până 
la trupele cari luptă în Alsacia. Preşedintele 
a vizitat fortificatiile Belfortului. 

- Directorul politiei otomane s'a prezentat 
la agentul diplomatic al Greciei la Constanti
nopol şi şi-a exprimat regretele pentru inciden
tul ivit. Prin aceasta - se crede - incidentul 
greco-turc a fost deplin rezolvat. 

- Turcii primind întăriri au reluat ofensi
va în Caucaz. 

- Ministrul de externe japonez a declarat, 
că Japonia trebue să perziste pentru împlinirea 
tuturor pretenţiunilor sale. fată cu aceasta mi
nistrul Chinei a declarat că China îşi va păstra 
atitudinea ei refuzătoare. Rapoturile chino-japo
neze sunt din cauza aceasta foarte încordate. 

Ultima oră. 
INTRAREA CAVALERIEI NOASTRE IN CERNĂTI. 

Budapesta. - Ruşii s'au retras acum câteva zlle 
peste Prut spre granlta Rusiei. Cavaleria noastră prin
zând de veste despre retragerea Ruşilor, a Intrat ln 
Cernăuţi, unde a fost întimpinată de populatle cu mare 
bucurie. 

LUPTE VIOLENTE IN CARPAŢI. 

Budat1esta. - ln carţ>.aţl s'au pornit lupte foarte 
vjolente. Zăpada a început deodată să se topeasci, 
ceea ce initreunează foarte mult luptele şi împiedecă 

mişcările de împresurare. 

TURCII LA CANALUL SUEZ. 

Baset. - Turcii - după cum se anunţă - au ocu
pat ţărmurile canalului Suez. 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Vasile Ivan, feldpost 45. Am Primit 28 cor. 
pentru abonamentele notate în carta Dv. pos-
tală din 28 Ianuarie 1915. - Suma de 5 cor. • 
primită î·n 20 Oct. 1914 cu destinatia petttru fon- · - ~ 

Budapesta. - După o luptă de două zile am 
ocupat ieri Kolomea. Spre sud dela omş, la 
Kluczow, Wk şi Myszyn Ruşii au făcut în lup
tele ce ţin începând din 15 c. mari sfortări pen
tru apărarea oraşului şi au aruncat număroase 
întăriri în luptă. Am avut să respingem în mai 
multe rânduri contraatacurile făcute de Ruşi îm
potriva trupelor noastre ce înaintează de două 
părti si cu aceste prilejuri tunurile noastre au 
pricinuii mari perderi duşmanului„ Uupă a
m iazi pe la orele 5 ne-a reuşit cu un atac ge
neral să-l scoatem pe duşman - deşi se apăra 
desperat - şi din cele din urmă poziţiuni ce 
le mai tinea în fata oraşului şi să ajungem în
tr'o fugă până la Kolomea deodată cu duşmanul 
ce o luase la fugă. Am împiedecat ca duşmanul 
să nimicească podul de peste Prut şi curătind· 
oraşul de duşman, l'am ocupat. Am făcut priso ... 
neri 2000 de Ruşi, am capturat mai multe mi„ 
tra.liere şi 2- tunuri. 

Rusia hnpotrlva exportului României 
in Germania şl Austro-Un2aria. 

· tru fondul ziariştilor, s'a trimis spre acest scop ~ 
Băncii Oenerale de Asi?;urare - Sibiiu. care ! 

In Carpati până la Wiskow luptele continuă· 
cu îndâjire. Am făcut aci 4040 de prisonieri. Pe 
frontul din Polonia rusească şi Galitia occiden
~lă decurg numai luvte de artilerie. 

Beflln. - Dela cartierul principal german se 
anuntă: Francezii. şi Englezii, probabil indem
nati in· urma biruinţelor ce le-am câştigat în 
ost, au pornit ieri şi în noaptea trecută în deo
sebite puncte lupte deosebit de viguroase. En
glezii, a căror încercare de a reocupa poziţiile 
ce le-a perdut tn 14 febr. a eşuat. au pierdut 
cu acest prilej iarăş 4 ofiteri si 170 soldaţi de 
rând. 

Soiia. - „Cambana" e informat că ambasa
dorul Rusiei la Bucureşti Poklevski a interve-
nit la guvernul român, ca acesta să-şi retragă 
permisiunea dată pentru exportarea de articole 
alimentare în Germania şi Austro-Ungaria. Gu
vernul rusesc e hotărât să trimită vase pe Du
năre pentru controlarea vapoarelor. cari trec 
din România pe Dunăre. Pasul ambasadorului 
rusesc - scrie ziarul bulgar - a provocat un 
mare resentiment în cercurile agrare româ
neşti, cărora li s'ar cauza mari pagube. Aceste 
cercuri provoacă guvernul român să facă paşii 
necesari pentru ca Rusia să renunte la intentiu
nea de a controla vapoaFele pe Dunăre. 

Sârbia şi Bulgaria. 

Sofia. - Pasici a propus guvernului bulgar 
ca în ehestia macedoneană să accepteze arbi
triul Rusiei. Guvernul bulgar a răspuns primu„ 
lui ministru sârbesc, că le crede toate stirile 

· despre atrocitătile săvârşite de Sârbi în Mace
donia de autentice şi asa interesele sale juste nu 
le poate supune nici unui arbitriu străin. 

administrează acest fond. 
Colecta pentru familiile orfane ale reserv. 

morti pe câmpul de luptă, e disponibilă. 
Ioan Păvan, Etappenpost.amt 129. Suma de 

2 cor. 40 fii. ca abonament pe februarie a. c. am 
primit-o. 

Ioan Costa, Cocioba. Am ,primit 7 cor. în a-
bonament până la 31 Martie a. c. ' 

Alexandru Miocea, Sogdand. Am primit 7 
cor. în abcmannent .până la 31 Martie a. c. 

Octavian Nea.goş, Sibiiu. Am primit 14 cor. 
în abonament ·până la 31 Martie a. c. 

Ioan 1Rezman, Galşa. Am primit 14 cor. în 
abonament până la 30 Iunie a. c. 
-------------------~~ Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Se caută 
momeman UN FARMACIST cu 
sau fără diplomă. Cel cu diplomă 
primeşte 300 cor. lunar, plus lo
cuintă şi dejun, iar cel fără diplomă 
200 cor. lunar, locuintă şi dejun. 
Reflectantii să se adreseze d-nei 
Olimpia Rocsin, sotie de farmacist, 

fn Llppa, (Temes m.) 
<Ro. 2365--S.) .• 
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