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Exist� un numeros grup de afec�iuni cunoscute generic sub denumirea de 

febre enterice, cauzate de excremente umane, mâncarea contaminat� sau consumul 
apei con�inând bacteriile bolilor respective. Printre aceste boli se num�r� febra tifoid�, 
dizenteria �i holera. Ele au fost considerate, de-a lungul istoriei, înso�itoarele nelipsite 
ale campaniilor militare, c�ci se dezvoltau cu prec�dere în condi�iile igienice precare 
specifice r�zboaielor. În anul 1817, o violent� epidemie de holer� izbucne�te în Delta 
Gangelui, iar propagarea bolii s-a f�cut rapid în anii ce au urmat. În 1823, pandemia 
cuprinde partea estic� a Rusiei, ajungând în Europa în iarna anului 1830. Teritoriul 
Principatelor Române - Moldova �i �ara Româneasc�, ocupat de armatele ruse�ti, a 
fost puternic afectat de cumplita boal�. Pu�in cunoscut�, foarte asem�n�toare cu 
ciuma, holera apare în numeroase documente interne sub aceast� denumire.  

Ororile provocate de boal�, rumoarea ce-i preceda apari�ia, a impus 
autorit��ilor centralizarea controlului s�n�t��ii publice �i implementarea unor norme de 
s�n�tate obligatorii pentru cet��eni. La 16 septembrie 1830, Ispr�vnicatul de Vâlcea 
este anun�at de intrarea în carantin� a jude�ului, în urma reapari�iei „ciumei” în jude�ele 
Olt �i Romana�i. To�i negustorii prezen�i în târgul de la Râureni au fost obliga�i la o 
perioad� de carantin� de 9 zile „cu afumarea lor �i a m�rfurilor lor”1. Sunt popularizate 
semnele bolii, remediile medicale existente în epoc� �i sunt luate o serie de m�suri 
administrative care s� preîntâmpine apari�ia unei epidemii:  

- „s� se aeriseasc� toate lucrurile �i s� se �ie ob�teasca cur��enie prin târguri �i 
sate”; 

- „veriunde �i oricine s� va întâmpla a fi muritu grabnic� moarte, adic� sau din 
partea ost��easc� ori politiceasc�, �i mai vârtos la trec�tori ce sânt ne�tiu�i 
locuitorilor, st�pânirea acelui sat numaidecât s� fac� cunoscut ispr�vnicatului 
ca s� se revizuiasc� trupul mortului de doftor”; 

- „s� se perioriseasc� (izoleze) casa aceaia”; 
- „trupul acelui mort s� se revizuiasc� de oameni cu �tiin��”;  
- „s� se respecte cur��enia �i aerisirea boarfelor”2.  

Au fost instituite �i m�suri de siguran�� extreme, care mergeau pân� la arderea 
lucrurilor sau a locuin�elor celor atin�i de boal�, dac�, „pentru o neap�rat� cur��enie, 
s-ar g�si de cuviin��” acest lucru. Totu�i, pentru o astfel de ac�iune se prevedea o 
„m�surat� îndestulare în socoteala ob�tii acelui sat” (desp�gubirea proprietarului). Cei 
care au intrat în contact cu victima erau izola�i de restul comunit��ii prin scoaterea lor 
în afara satului, „la câmp”, iar satul era pus în carantin�, fiind p�zit pentru izolarea lui 
complet� de restul comunit��ilor3. V�t��eii pl��ilor �i plaiurilor, pârc�labii satelor sunt 
îns�rcina�i s� urm�reasc� starea de s�n�tate a locuitorilor �i s� raporteze de dou� ori 
pe s�pt�mân� despre acest lucru. Un rol important în prevenirea bolii �i respectarea 
m�surilor luate de autorit��i revenea fiec�rui „proprietar de mo�ie, epistat sau aren-
da�”: str�juirea satului, îngroparea mor�ilor, ajutorarea cu „trebuincioasa hran�” a celor 
bolnavi „spre a s� putea t�m�dui”, cur��area caselor �i a lucrurilor celor bolnavi. 

                                                
1Direc�ia Jude�ean� a Arhivelor Na�ionale Vâlcea (în continuare D.J.A.N. Vâlcea), fond 
Prefectura Jude�ului Vâlcea (în continuare PJV), dos. 2/1831, f. 12.  
2 Ibidem, f.21. 
3 Ibidem, f. 23.  
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Fiecare mare proprietar funciar era obligat s� se îngrijeasc� de cur��enia satului s�u 
�i s� nu primeasc� omeni str�ini f�r� „bilet” care s� ateste starea de s�n�tate a 
acestora. 

Autorit��ile jude�ului nostru trec la organizarea „frontului” contra cumplitei boli. 
Serdarul Dumitrache Chinezul (Cnezul), ispravnicul jude�ului, alege 4 boieri “caftalii”4 
din jude�, c�rora le de în „îngrijire câte o a patra parte a jude�ului …ca s� se preumble 
�i s� îngrijeasc� pentru cur��enie întocmai”. Cei patru boieri sunt: polcovnicul Nicolae 
Ple�oianu pentru plasele Horezu �i Olte�ul de Sus, vistierul Nicolae Giulescu pentru 
plasele Olte�ul de Jos �i Cerna de Sus, polcovnicul Nicolae Lipoveanu pentru plasele 
Oltul de Jos, Oltul de Sus �i Ot�s�ul de Jos, slugerul Manolache M�ld�r�scu pentru 
plasele Cozia, Râmnic, Ocna �i Ot�s�ul de Sus5. În prima etap� a epidemiei, ocupa�ia 
ruseasc� a Principatelor a determinat ca cei îns�rcina�i cu ocrotirea st�rii de s�n�tate 
a popula�iei s� fie numai militari ru�i. Aceast� stare de lucruri ia sfâr�it la 1 aprilie 
1831, când sunt „ridica�i” to�i nacealnicii ru�i „rândui�i pe la ocrugurile6 dintr-acest 
Prin�ipat”, privegherea s�n�t��ii r�mânând în îndatorirea boierilor ispravnici ai 
jude�elor, dup� regulile stipulate într-un nou regulament aprobat cu aceast� ocazie. 
Acesta prevedea: 

- orânduirea a unu, doi sau trei epista�i sau v�t��ei pentru fiecare mahala din 
ora�e sau pentru fiecare sat, în func�ie de m�rimea lor, obliga�i s� supravegheze 
starea de s�n�tate a locuitorilor; 

- în cazul apari�iei semnelor de molim�, v�t��eii din ora�e anun�au acest lucru, 
prin �tafet�, direct Agiei din Bucure�ti, iar v�t��eii satelor, pe zapcii pl��ilor, care 
raportau, la rândul lor, ispravnicilor de jude�; 

Proiectul con�inea �i unele m�suri de lupt� împotriva r�spândirii molimei, 
precum cercetarea în pielea goal� a tuturor locuitorilor, afar� de boieri, o dat� pe 
s�pt�mân� (sâmb�ta), de c�tre îngrijitorii ora�elor; partea femeiasc� era cercetat� cu 
ajutorul celor mai b�trâne femei ale comunit��ii locale. În tot acest timp, „lucrurile lor �i 
vasile de lemn �i alte asemenea” erau aerisite. În momentul apari�iei semnelor de 
molim�, va fi chemat doctorul. În urma verdictului acestuia, „cei bolnavi s� vor scoate 
afar� din sat, os�bindu-i cu totul de cei molipsi�i, precum �i p� aceia din cei cu 
b�nuial�, care �i to�i ace�tia urmeaz� a s� scoate afar� din sat, iar satul s� va periorisi 
(izola) pentru 16 zile (…), iar lucrurile s� se cure�e cu ap� �i cu aerisirea7”. 

În ciuda obliga�iei înaint�rii unor rapoarte s�pt�mânale ale acestor ispravnici 
c�tre autorit��ile superioare privind starea de s�n�tate a locuitorilor, în mai 1831 
Comitetul Carantinelor atrage aten�ia asupra lipsei unui astfel de raport din partea 
Ispr�vnicatului Jude�ului Vâlcea.  

În vara anului 1831, boala ia propor�ii îngrijor�toare. În ciuda cordonului 
sanitar instituit la grani�a Moldovei, amploarea bolii în unele zone, precum Br�ila, 
Gala�i, împrejurimile Bucure�tilor determin� izolarea Valahiei Mici (Oltenia), mai pu�in 
afectat� de boal�, de restul ��rii Române�ti. În acest sens, la 29 iunie 1831, Marea 
Vornicie din L�untru cere ispravnicului jude�ului Vâlcea �i C�im�c�miei Craiovei s� 
organizeze „un cordon p� malul cel din mâna dreapt� a Oltului, pentru ap�rarea de 
boala holera”8. Oficialit��ile jude�ului Vâlcea cer ca „un asemenea cordon s� s� 

                                                
4 Boieri cu caftan.  
5 D.J.A.N. Vâlcea, fond P.J.V., dos. 13/1831, f. 24.  
6 Teritoriu (de regul�, alc�tuit din dou� jude�e) peste care era repartizat un medic. Jude�ul 
Vâlcea f�cea parte, al�turi de jude�ul Romana�i, din ocrugul al II-lea aflat în responsabilitatea 
doctorului Francisc Albineri.  
7 D.J.A.N. Vâlcea, fond P.J.V., dos. 2/1831, f. 60.  
8 Ibidem, f. 108.  
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orânduiasc� �i p� malul stâng al Oltului”, m�sur� socotit� de prisos, dar care va afecta 
carantina din pricina refuzului posesorilor de mijloace de transport de pe malul 
arge�ean al Oltului de a le scufunda, �i care vor organiza în lunile urm�toare adev�-
rate „filiere” de trecere ilegal� a oamenilor de pe un mal pe altul al Oltului. Punerea în 
aplicare a acestui cordon a c�zut în sarcina biv vel serdarului Iordache Oteteli�anu, 
care organizeaz� �i carantina de la Cremenari, hot�rât� de Comitetul Carantinelor9. 
Sunt amenajate înc�peri pentru ad�postirea celor care trebuiau s� fac� aici zilele de 
„l�z�ret” hot�râte de autorit��i. Polcovnicul Ioan Solomon, comandantul polcului al 
treilea, „rânduie�te cinci slugeri vrednici �i credincio�i la Carantina Cremenari”10. În 
august 1831, în condi�iile în care intensitatea bolii în principat scade, acest lazaret 
este desfiin�at din porunca biv vel banului Grigore Brâncoveanul �i mutat� la Tzrianu, 
„mai jos de Râmnic”. 

La 5 iulie 1831 se desfiin�eaz� „desp�r�irea al 2-lea a Comitetului 
Carantinelor”, îns�rcinat� cu coordonarea ac�iunii împotriva holerei în jude�ul Vâlcea �i 
este numit comisar în jude�ul nostru biv vel logof�tul Alexandru Filipescu, „cu deplin� 
putere asupra chibzuirilor �i m�surilor trebuincioase”11. Se ia hot�rârea instituirii unui 
nou lazaret în plaiul Cozia, pentru a opri comunica�ia între satele din plaiul Lovi�tei, de 
pe apa Lotrului. În acest sens este numit un v�t��el de plai cu „cinci pl�ie�i vrednici, 
care s� p�zeasc� cu de�teptare”.  

În luna iulie a anului 1831 „lipicioasa boal� holera �-au rev�rsat otrava ei cu 
mare iu�eal� în tot coprinsul Valahii Mari, încât au înfipt spaim� �i groaz� în inimile a 
tot omul”. Autorit��ile iau m�suri excep�ionale: interzic toate bâlciurile �inute la datele 
unor mari s�rb�tori religioase, ora�ul Bucure�ti este închis total, se interzic toate 
trecerile peste Olt, „l�sându-s� numai intrare la satul Prooroci, unde s-au �i a�ezat 
carantin�, ca s� �ie în l�z�ret �i cur��enie p� to�i c�l�torii ce vor trece apa Oltului în 
p�r�ile acelui loc”12. 

Jude� de grani��, autorit��ile au fost obligate de a organiza o nou� carantin� la 
Câineni, pentru cei ce treceau grani�a din sau spre Transilvania. Sunt „întocmite” str�ji 
la „schelele deschise �i p� la potecile tainice (…), ca oricine vine du peste grani�� aici 
în �ar�, ori cu marf� sau slobod, s� nu fie bolnav”13. Negustorii �i ciobanii care trec din 
Principat în Austria cu vitele erau datori a petrece cele 21 de zile de carantin� hot�râte 
„nu p� locurile slobode �i deschise, ci chear în carantinile cu apropiere de drum”14. 

La 28 iulie 1831, v�t��elul Plaiului Horezu în�tiin�eaz� decesul lui Dumitru 
Moraru, Ioni�� Ciolina �i Ciuc� Pl�ia�u din satul Sârbe�ti, care au murit „de lipicioasa 
boal� holera cu v�rsare �i urticarie, moarte grabnic�, cu picioarele �i mâinile zgârcite 
înfiin�eaz� adev�rat pomenita boal�”15. În ciuda m�surilor rapide �i radicale ale 
autorit��ilor locale, care au vizat arderea caselor celor mor�i de holer�, acestea sunt 
învinuite de C�im�c�mia Craiovei c� nu au respectat m�surile de paz� instituite, 
„având a face C�im�c�mia cu un ispr�vnicat a�a neîn�eleg�tor ca al dumneavoastr�”. 
Se repro�a inexisten�a str�jilor pe Olt, cursul apei putând fi trecut f�r� opreli�ti de 
c�l�tori: „de a�i fi fost cu de�teptare �i neadormit� priveghere, dup� duhul poruncilor 
ce ave�i, negre�it c� nu s-ar fi întins �i aici, în p�r�ile Valahiei Mici, primejdioasa �i de 

                                                
9 Ibidem, f. 112. 
10 Ibidem, f. 129 
11 Ibidem, f, 115. 
12 Ibidem, f. 148.  
13 Ibidem, f. 29.  
14 Ibidem, 147.  
15 Ibidem, f. 154.  
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moarte pricinuitoare boal�”16. Spaima provocat� de boal� era a�a de mare încât orice 
moarte „grabnic�” determina m�suri radicale ale autorit��ilor. La 4 septembrie 1831, 
Nicolaie Lipoveanul ia m�sura închiderii ora�ului Dr�g��ani din cauza mor�ii unei 
tinere fete ce a ajutat la desc�rcarea bagajelor unor negustori sosi�i de la Craiova în 
micul or��el vâlcean. Negustorii �i familiile lor au fost sco�i afar� din ora�, iar acesta 
înconjurat cu str�ji. Ancheta arat� îns� c� moartea a fost provocat� de „mâncarea 
poamelor �i a porumbilor cop�i cu b�utur� de ap� rece”17. 

Un rol deosebit în r�spândirea bolii în Oltenia l-a avut nesocotirea poruncii de 
a se limita cât mai mult posibil trecerile de pe un mal pe altul al Oltului, favorizate de 
sc�derea apelor în vara anului 1831. Necesitatea transport�rii mâinii de lucru pentru 
strângerea recoltelor în vara acelui an, a f�cut ca ordinul de limitare a comunica�iei 
peste Olt s� fie înc�lcat sistematic. La presiunea marilor boieri, chiar Comitetul 
Carantinelor cere Ocârmuitorului Jude�ului Vâlcea s� lase pe locuitorii jude�ului Olt s� 
treac� apa Oltului s� „strâng� bucatele de peste câmp”18. La 10 august 1831, Eforul 
Comisiei de S�n�tate din Valahia Mic� arat� „nesupunerea proprietarilor ce ��d p� 
lâng� Olt în sud19 Arge� a îneca luntriile lor �i neîngrijirea dumnealor ispravnici ai 
acelui jude�”. S�rdarul Iordache Oteteli�anul semnaleaz� venirea în Ol�ne�ti a �ase 
salahori de peste Olt, din care numai trei au putut prezenta bilet de „l�z�ret” de la 
carantina Prooroci. În urma cercet�rilor s-a dovedit c� ceilal�i trei fuseser� trecu�i 
peste Olt de un podar pe la Gura Ot�s�ului, în schimbul a „2 sfan�i de om pentru 
înlesnirea trecerii”. Un alt loc de trecere era Piscul Cocorului (fost� comuna N�n��e�ti 
– azi în comuna Galicea), pe unde autorit��ile estimeaz� a fi trecut cinci – �ase sute 
de oameni, pl�tind fiecare câte 5 taleri. Corup�ia func�ionarilor, completat� de dorin�a 
unora de realizare a unor câ�tiguri mari �i facile, determin� ca porunci ale Comitetului 
Carantinelor de la Bucure�ti referitoare la pecetluirea podurilor peste Olt �i 
scufundarea luntriilor de pe malul stâng al râului s� r�mân� netranspuse în practic�. 
Sunt numeroase cazurile în care func�ionarii îns�rcina�i cu transpunerea în practic� a 
m�surilor contra holerei eliberau bilete de s�n�tate f�r� ca cei obliga�i la carantin� s� 
efectueze zilele obligatorii de „l�z�ret”20.  

Groaza provocat� de holer� determin� ca numero�i func�ionari s� î�i 
p�r�seasc� posturile la apari�ia epidemiei în unit��ile administrativ - teritoriale de care 
r�spundeau. Pe m�sur� ce epidemia cre�tea în consisten��, acest fapt cap�t� 
aspectul unui adev�rat fenomen, fiind necesar� interven�ia personal� a Înaltului 
Prezident al Divanurilor, generalul Paul Kiseleff, care cere ca cei vinova�i s� fie 
„supu�i judec��ii, iar în locul lor s� se numeasc� al�i cinovnici”21.  

Mobilizarea autorit��ilor pentru limitarea propor�iilor epidemiei a vizat �i 
popularizarea unor remedii împotriva bolii. Comitetul Carantinelor trimite Comisiei de 
S�n�tate din Valahia Mic� 100 de exemplare de publica�ii „cu cea mai bun� deslu�ire 
de cum trebuie a s� p�zi �i a s� lecui d� aceast� boal�”22. Una din aceste publica�ii 
face apel la strângerea a cât mai multe lipitori, socotite de folos în tratarea bolii: „între 
dohtoriile trebuincioase…, fiindc� sunt de neap�rat� trebuin�� �i lipitorile…, s� da�i 
strajnice porunci pe la zapcii pl��ilor unde sânt hele�teie, ca s� orânduiasc� oameni 
cu bun� �tiin�� a prinde pentru trebuin�a acelui jude� <Vâlcea> trei mii, care le va avea 

                                                
16 Ibidem, f. 152.  
17 Idem, dos. 13/1831 f. 65.  
18 Ibidem, f. 77.  
19 Jude�.  
20 D.J.A.N. Vâlcea, fond Prefectura Jude�ului Vâlcea, dos. 13/1831, f. 36. 
21 Idem, dos. 2/1831, f. 125. 
22 Idem, dos 13/1831, f. 174.  
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în p�strare unde va orândui dohtorul ocrugului, cu care v� ve�i în�elege dumnea-
voastr� mai nainte, �iindu-le în borcane legate la gur� cu site �i primenindu-le p� toate 
zilele cu ap� de gârl� nelimpezit�, f�r� a da dintrânsele la cineva�i f�r� de �tirea 
dohtorului, care va fi îndatorat a le vedea de sânt bune. Iar de vor pricinui vreunul din 
locuitori c� nu �tie s� le prinz�, li se va ar�ta �i înlesnirea, adic� o buc��ic� de ficat cât 
s� va putea de st�tut s� s� lege cu sfoara �i dup� marginea apii sau din luntre s�-l 
arunce în ap� fiindc� ele se lipesc �i tr�gându-s� afar� s� vor pune în lucrare”23. 
Prevenirea transmiterii bolii de la o persoan� bolnav� la cei s�n�to�i viza urm�toarele 
m�suri: „…oriunde în sat sau în ora� se va întâmpla a s� înboln�vi cineva�i cu 
semnele ce v� sânt cunoscute c� are boala holerii, numaidecât s� se taie dânsul de 
orice înp�rt��ire sau atingere cu ceilal�i din cas� �i s� s� lase bolnavul întru toat� 
odihna �i nesup�rarea în soroc d� do�zeci �i patru de ceasuri �i într-acel soroc d� va 
muri, apoi prin cuvenita sa ferire, f�r� s� s� ating� de dânsul, s�-l scoa�� afar� la vânt 
�i s�-l �ie nu mai pu�in decât 12 ceasuri �i dup� acele 12 ceasuri apoi s� va îngropa la 
loc dep�rtat �i cu groap� adânc�, ducându-l cu acest fel de mijloc ca nimeni s� nu s� 
ating� d� mortul sau de hainele mortului, întocmai ca cum s-ar socoti c� �i aceast� 
boal� holera este lipicioas�. Iar d� trece cumva dup� aceia 24 ceasuri, bolnavul nu va 
muri, apoi iar��i prin ferire �i neatingere pot s�-l mute la alt loc �i s�-l îngrijeasc�, 
pentru care va fi n�dejde c� se va �i ridica. Multe asemenea m�suri luându-s� �i 
pentru alte mor�i grabnice ce s� vor întâmpla, care negre�it într-aceast� vreme dau 
b�nuial�, ace�ti mor�i nici într-un chip s� nu s� îngroape mai în grab� decât dup� 36 
de ceasuri, �inându-se îns� la loc deosebit �i cu dep�rtare umblare a mâinilor, iar pe 
de alt� parte s� fi�i îndatora�i a în�tiin�a dumneavoastr� la Marele Dvornic �i la 
Comitetul Carantinelor pentru vreo întâmplare de asemenea mor�i”24.  

Starea proast� a cur��eniei în localit��ile jude�ului este unul din motivele r�s-
pândirii bolii. La 12 ianuarie 1831, maiorul Pavlovici, nacealnicul Comisiei Privi-
ghetoare din Craiova, cere boierilor �i preo�ilor jude�ului Vâlcea ca s� oblige pe to�i 
locuitorii „a p�zi deosebit� cur��enie”, urmare a rapoartelor „nacealnicilor de coprinsuri 
�i desp�r�ituri” care ar�tau c� la inspec�iile periodice „se g�se�te mare necur��enie 
prin casele lor”. În satul Doze�ti, moartea a doi locuitori scoate la iveal� „o mare 
necur��enie în acea localitate, precum �i oameni p�timind lips� de hrana lor”, 
cinovnicul25 ob�tesc ar�tând c� unii locuitori se hr�nesc cu „coaj� de copac”26. La 24 
aprilie 1832, poli�aiul ora�ului Râmnicu Vâlcea scrie ocârmuitorului jude�ului c� numai 
adunarea gunoaielor „de pe locurile slobode din ora� �i de prin prejurul acestuia”, 
precum �i astuparea b�l�ilor ce „sânt p� unele uli�e” necesit� aducerea a „20 de care 
cu 2 boi �i fie�care car cu câte 2 oameni”27. Oficialit��ile reu�esc s� trag� înv���minte 
din întâmpl�ri nefericite din timpul epidemiei, care sunt transpuse în adev�rate norme 
sanitare moderne. Moartea fulger�toare a patru cet��eni în c�tunul Priba, satul 
Vl�de�ti, scoate la iveal�, în urma anchetei doctorului Francisc Albiner, cauza mor�ii: 
consumul c�rnii infectate a unui berbece t�iat de un s�tean28. În urma acestui episod, 
autorit��ile interzic comercializarea c�rnii animalelor sacrificate, f�r� a fi verificat� în 
prealabil de un doctor29.  

                                                
23 Idem, dos. 2/1831 f. 74.  
24 Ibidem. f. 93.  
25 Func�ionar, slujba�. 
26 D.J.A.N. Vâlcea, fond P.J.V., dos. 2/1831, f. 50.  
27 Ibidem, f. 504.  
28 Idem, dos. 13/1831, f. 156. 
29 Ibidem, f. 163.  
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Epidemia de holer� din anul 1831 din �ara Româneasc� a fost un moment de 
încercare pentru autorit��ile nou constituite conform prevederilor Regulamentelor 
Organice (adoptat la 1 iulie 1831 în �ara Româneasc�). Ea scoate în eviden�� o 
prejudecat� larg r�spândit� în epoc�, cum c� aceste boli infec�ioase se datorau 
miasmelor – impurit��ilor din aer. Se credea c� aceste impurit��i sunt ridicate din 
haznale, b�l�i �i alte locuri murdare �i îmboln�veau oamenii cu care intrau în contact. 
De aceea documentele autorit��ilor cer, ca prim� m�sur� de lupt� contra bolii, 
„aerisirea” celor bolnavi, a caselor �i a lucrurilor. Pe de alt� parte, molima a introdus în 
principate metode noi de lupt� împotriva epidemiilor: instituirea carantinelor, 
impunerea unor norme privind cur��enia ora�elor �i satelor, apari�ia primelor institu�ii 
de s�n�tate public� în principate, cre�terea num�rului de doctori implica�i în lupta 
contra bolii etc.  
 
 

Résumé 

L’Étude fait une histoire des mesures prises pour combattre l’épidémie de 
choléra qui a affecté notre département à partir de l’année 1831. L’auteur nous 
conduit à travers de l’évolution de l’épidémie et des mesures que les autorités ont pris 
pour en limiter les effets. Ces premières années du régime du Règlement Organique 
ont été affligées d’une grande calamité, la choléra, qu’en ce temps on ne savait pas 
mieux arrêter que guérir. Le mal dura environ un an et demie, et, malgré les mesures 
prises par les autorités, le fléau a sévit sévèrement. Pourtant, l’épidémie fut le 
commencement de l’organisation d’un système sanitaire moderne dans notre pays. 
L’arme la plus efficace fut la quarantaine, que les autorités ont appliquée pour limiter 
l’épidémie. Un rôle important revenait, aussi, au docteur de l’«ocrug», c'est-à-dire au 
docteur qui suivait l’état de santé des habitants sur un territoire qui comprenait deux 
départements. L’auteur présent, aussi, les causes qu’une médecine rudimentaire a 
données à cette maladie. 


