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Partoprenode kuracistojen dueloj.
(Enketo internacia).
(Daùrigo).

Francujo.
10.
(Originalo franc a).

D-ro Bos,
52, Cours Lieutaud , Marseille.

Ankorau unu fojon mi genos Vin, sed
antaue permesu , ke mi dank os al Vi por la
komplezo , kiun Vi faris al mi, publikiginte
mian malgrandan referaton pri mortpuno en
Via sat ata revuo.
Nun mi respondos kiel eble plej mallongè Vian ·enketon pri part opreno de kuraci stoj en duelo-j.

I

1) êu la kuracisto , antausciigita pri la
okazonta duelo, p o vas konforme kun etiko
kuracista akcepti la alvokon , ke li venu al
la loko de la duelo, por doni Îl.irurgian
help on al la duelontaj?
Ne sole li povas, sed li devas as isti
al la duel o, êar oni eble bezono s lian servon.
La rolo de la kuracisto en duelo estas
la sama, kiel sur la batalkampo. Li estas
neiitrala , li ne estas kompetenta aprobi au
malaprobi la duelon au la militon; li tie êi
alestas en la celo humaneca, nur por alporti helpon. Ti al li ne dcvus esti perseku tata d e la justeco pro tio, ke li asistis êe
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la duelo, kiel li ne farigas kaptitulo milita
sur la kampo de la ba talo .
La juristoj diros, ke la kuracisto, asistant a ; e la duelo, devas esti punita, êar la
lego malpermesas la du elon, sed homa maj
persono j respo ndos , ke la kuracisto devas
esti l~sita ekster la limoj de la puna !ego,
êar h êeestas la duelon nur p or evitigi pli
grandan malfeliê on, ekzemple por savi la
vundi ton, halt igante la sa ngfluon , kiu, lasit a
sen zorg9, estus mortiginta la due linton .
2} Cu la kura cisto ne nur povas, sed
ankau de vas tion êi tari, êiam, au en certaj specialaj kondiêoj?
La kuracisto ne estas kompete nta diskuti pri la motivoj de la duelo, li devas
êiam obei al la alvok o, kiun oni faras al
lia kapableco. Sen rigard o, êu li estas por
au kontrau la duelo , êu li aprobas au malaprobas la rnotivojn de la dubatalo, li suldas sian se rvon kaj li devas agi senpartie ,
kiel sur la kampo de milita batal o. Unuvorte li havas devon zorgi kaj doni he lpon
ega le al la malamiko, kiel al la amiko . Mi
gi1: ripetas, li estas neutrala en amb au kazoj. Li pansas la malam kon kaj la mikon,
la ofend inton kaj la ofenditon, ne deman?an te, kiu estas malprava kaj 'kiu prava. Li
ignoras la motivojn de la militbatalo au de
la dubatalo kaj vida s nur la vunditajn, kiujn
li ùevas J1elpi.
3) Cu la kuracisto dev'as, Jau etiko kuracista , rifuzi la inviton al la êeesta ·o kaj
help a do êe duelo; êu li <levas tion êi fari
êiam , au nur rn certaj spec ialaj kazoj?
La du supraj respondoj determin as la
respondon je tiu êi demand o. La kuracisto
devas êiam akcepti la inviton al la êeestado
êe duelo, kiu ajn estus gia motivo , êar mi gin deno ve ripetas - li estas neütrala.
Li alesta 2 "tie êi nur por doni helpon .
4) Cu la kuraci sto, antausciigita pri la
okazonta duelo, tau etiko kurac ista povas
au devas sin intermeti por malebligi la
duelon?
Tiu êi rolo de repaciganto apa rtena s
al la ates tant oj. Estas ilia devo · ara ngi la
aferon.
Nature, se oni postulas de la kuracisto
lian opinion, li gin donos favoran por paco
kaj por repacigo de la kontrauuloj. Tamen
tio êi speciale ne estas lia rolo, kiu estas
la sama, kiel sur la kampo de militbatalo :
helpi al la vundita sendiference, êu li estas
malamiko au amiko .
Ti om pli la kuracisto, petata asisti êe
du elo devas sin reteni de la aviza do al polico au al la parencoj de la duelonto . Per
tio êi li faru s nedelikataîon, li rompus la
sekreto n, kiun oni al li konfidis. Li d o de-
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vas r-recize sin limigi al sia rolo de kuracisto kaj gard i la se kreton profesian.
Cetere, se oni povu s sus pekti, ke la
kuracist o, antaüsciigita pri la duelo, kapa blus averti policon au la par encojn, oni lin
ne alvokus kaj la rezultato estus pli malbona, êar la vund ito ricevus neniun helpon
,kuracistan.
5) êu estas postulinde, ke la stata legdonado alkonformigu sin al la etikaj komprenoj de kuracistoj kaj sangu la paragrafop, pri duel oj, starigant e senpunecon de la
kuracist oj, partop renantaj pro sia profesio
en dueloj?
Certe, tio êi estus pos tulinda , se d estas
tre malfacila.
La !ego malpermesas kaj punas la duelon, gi do ne povas senkulpigi la êeestinton êe la duelo, kvankam tiu êi êeestinto
estus kuracisto, kiu alestis nur por mal grandi gi la sekvojn pereigajn de la dubatalo. Tamen justa jugisto konsideros s iam
la cirkonstancojn, malgravigantaj n la kulpon
de la kuracisto , se la !ego ne permesas al
la jugist o malkondamni la kulpulon. Se
1a u l e g e la kuracisto estas puninda, 1a ii
j us te c o li <le vas esti metita ekster la
afero .
Cetere pri la du elo pli po vaj estas moroj, ol legoj. Kiel longe la legoj ne punos
severe la atencojn al la honoro, kiel longe
la jugistoj sajnigos kondamni la duelintojn,
samtempe ilin tut e aproba nte , kiel longe
oni devigados la militistojn arangi siajn malpacojn per arrniloj, la int erbatado en duel oj
estos kontinuat a kaj la kuracisto devos
sekvi la duelontojn su r la lokon de batalo,
por savad i la vund otajn, sen rigar do al tio ,
al kiaj punoj li sin elmetas. Humaneco antau êio !
6) Se la supraj demandoj ne povas
esti respo ndi taj en gen eralà maniero, sed
all~sa_s en konkr etaj k no j seri ozajn dubujn
kaJ d1versan komprenon de la devoj etikaj,
êu ne es tus dezirinde starigi la regu lon, ke
la partopreno de la kuracisto en duelo devas depe ndi kiel eble de la konsiligo kun
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas etike
rez ervita êe aliaj konfliktoj de la etik o ku racist a kun stata legaro, ekzemple en la
kazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas
al la kuraci sto nepre necesa, por savi la
vivon de la graveda virino ?
êar Jau mia opinio la kuracisto ne estas komp etent a pridiskuti la motivojn de la
duelo, li ne bez onas postuli kon silon de
dua kolego . Li devas en êiuj kaz oj obei al
la alvoko de la duelontaj kaj as ist i êe êiu
duelo , k u estas efektivigata lauregu le, en

voêo DE

87

KURACISTOJ

alesto de atestan toj, sen rigardo, kia estis 1
gia kauzAo.
7) Cu ne estas p ost ulinde , ke en duelo
partoprenu êiam po du kuracistoj. ne nur
pro konsideroj kuracista-etikaj, sed ankau
pro ebleco de samtempa grava vund go de
ambau duelantoj, en kiu kazo la helpo de
unu kuracisto povus esti nesufiêanta?
Jes, eê se estas nur unu vundito, êar
en tiuj êi plej oftaj kazoj la dua kuracisto
helpo§ la unuan.
Ciu kontrauulo devas venigi sian kuraciston,A kiel li venigas siajn atestal)tojn.
8) Cu ne estas necese, ke la C~mbroj
kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizajoj kaj
reprezen tan1.aroj priokupu sin pri la demando
de la partopreno de la kuracistoj en dueloj
kaj starigu etikajn normojn pri la kondutado de kuracistoj en tiu êi afero?
Nenio malhelpas, ke asocioj, sindikatoj
de kuracistoj, eê Akademioj medicinaj diskutu pri tiuj êi demandoj.
Tamen ili sajnas al mi tiel klaraj, tiel
simplaj, ke vere ne estas multe da materialo por disk utado.
En milito egale, kiel en duelo, la kuracisto estas neutrala. Li <levas nek diskuti
nek deklari sin por unu el la kontrauuloj.
Li ne bezonas scii, êu la milito au la duelo estas justa, lia devo estas nur doni h elpon al la vundito, kiu ajn li estus .
Li do devas iri al êiu duelo, al kiu oni
lin invitas, ne kritikante la motivojn de la
dubatalo.
Mi diras: ,,de la dubatalo", sed
ne de la ,,kr immortigo" . Estas evidente, ke
la fundamentaj reguloj de tiuspecaj bataloj
devas esti gardataj. Kio koncernas la ceteron: motivojn , ofendojn ktp., la kur acisto
êion êi ignoras, li vidas nur la hom ama n
taskon, kiun li vo las plenumi.
9) Aliaj rimarkoj , precipe bazitaj sur
propraj sper toj êe helpado Îlirurgia en dueloj .
· Mi havas neniun rimarkon, por gin aldoni, êar dum mia longa kariero mi estis
nur Ul}_U fojon invitita asisti êe duelo en Parizo. Gi koncernis unu el miaj amikoj, sed
se g i estus koncernint a iun malamikon, la
afero estus por mi la sama. Mi tuj akcep tis la inviton kaj pretigis êion, kio est is bezonata por pansado en kazo de vundigo.
Tiam feliêe la atestantoj pac e arang is la
aferon kaj mi deziras, ke êiam tiamaniere
fari gu au almenau en la kazoj, kiam la honoro ne estas grave atenc ita, kiuj estas plej
oftaj.
De tio, ke mi estas partiano por alesto
de la kuracisto en duelo, tute n e sekvas,
ke mi aprobas duelon, same, kiel mia anti patio kontrau milito ne malhelpis min serv i,

kiel Îlirurgo majoro, dum la siego de Parizo
en 1870.
Duelo, kiel ankau milito , estas malsagajo kaj bedaürinde malsagajo sangiga . La
frapoj de sabro, kiel la pafoj de kanonoj,
neniam ion pruvis.
Tamen êar la homo estas besto kruela ,
kiu bezonas sangon, li daurigu interbat ali
en duelo au en milito.
La kuracisto, partiano, êu kontraüulo
de duelo kaj milito , ne estas alvokata, por
doni sian opin ion, li de vas inte rv eni nur por
pansi la vunditojn kaj en duelo, kiel en milito, lia rolo, kvankam duagrada, estas tamen la plej bela.
Tiaj estas la respond oj mallongaj, kiujn
mi devis eldiri pri diversaj demandoj, kiujn
prezentas alesto de la kuracistoj en dueloj.

11.
(Originalo franca).
D-ro Andr é M orin,
6, rue de Clichy, Paris.

1) De l a vidpunkto
a) au la duelo estas
estas delikto;
b) au la duelo estas
estas delikto;
c) aü la duelo estas
gu laroj (ekzemple

de la !eg o
permesita kaj ne
malp erm esita kaj
ordona ta per reen arme oj).

Konforme al tio êi:
a)°la kuracisto povas en la duelo partopreni;
b) la kuracisto e s tas k un k u 1 p u l o;
c) la kuracisto havas
devon kuna gi
en la duelo.
Mi ne vidas aliajn alternativojn .
Kiel kunkulpulo, la kuracisto devas esti
persekutata, eg ale k i e 1 cetera j aga nt o j
en la dramo.
2) De Ia v id punk t o de 1a m o r ale c o tiu êi demando, kiel ankau la demando pri milito , individual a propraîo k. c.,
es tos nur tiam solvita, kiam êiu j homoj estos perfekt aj aü kiam nur unu el i1i res tos .
Ti al ~i esta s unu el tiuj multaj deman doj, pri kiuj oni povas diskuti de la vid punkt o retorika, ·tamen konf esa nte de antaue , ke on i sin amuzas kaj ke la disku to
havas nenian alian signifon.

12.
(Üriginalo franca ).
D-ro E. Dac!zemin,
Maël. Carhais , Côtes du Nord.

Al Via enketo pri par top reno de kura cistoj en dueloj mi respondas jene:

88

VOCO DE KURAèISTO

j_

13.
l ), 2) kaj 3) Kiel longe ekzist os idio- '
toj, volantaj interbatali en dueloj, la kura (Originalo esp eranta) .
cistoj devo s asis ti al ili, kiel ili asist as a l
D -ro Ar doaùz,
la batala ntoj en la duelo de nacioj. Ilia riCher bourg.
fuzo ne povus, en plimulto da ka zoj, malI) La kuracist oj neniam derns konsenti
helpi la duelon kaj servus n ur por fari p li
dan ge raj la bedaiirindajn sekvojn de tiu êi êeesti êe la dueloj; la duel o esta s ese nce
kontraua je la fizikaj kaj fiziologiaj interesoci a Judo .
soj de la homo ; tial la kurac :stoj devas ,
4) Interme tante nin p or peni maleb ligi same kiel la legoj, uzi ilian rutan povon,
la du elon, ni forlasas nian rolon de kura- por gin malhelpi.
cistoj, ni agas kiel amikoj au kiel êiu pe r2) La kuracist oj dt, as nenia m êeesti
s ono prudenta, tamen sen iu ajn sanco in- êe la dueloj ; oni povas esperi, ke tia maflui la ho mojn, kiuj perdis la sago n.
niere la nom bron de la duel oj oni plima l5) Estas evidente, ke la k uracist o, apu d- grandigos.
estant a êe ·la duelanto pl enumas sole sian
3) La kuraci sto devas êiam rifuzi sian
rolon kuracista n, kiu konsi stas en malgra n- êeeston; sed kontrau e li ne de vas rifuz i
di gad o de êiuj suferoj kaj d e la risko j de sian medicinan hel p on. kiam oni gin pomalsanigo kaj morto, de kie ajn ili d eve - stulas post la okazi ma jo .
nus. La kuracisto vidas nur vundit ojn au
4) La kuraci st o , ama usc iigita, de vas
malsanulôjn egale en apa so, kiel en elega n- peni evitigi la duel on.
tulo, ega le en ribelulo , kiel en genda rrno,
5) Pro tio es tas tme nenecese , ke oni
ega le en memmortiginto , kiel en viktimo de aliformigu la lega ron, certigame al la kuraakcidento.
Se oni nur malfermetas la por- cist oj, êeestant aj êe duel oj. ke ili ne estos
don al esp lorad o de la kondiêoj , en kiuj punataj .•
nia klien to estas vundi ta, oni alve nas gis
6) Car !au la gener ala \'idpun kto la
denuncado de la mals anulo al la polico,
duelo prezenta s nenian imeres on. tute ne
kiel kuragis fari unu Îlirurgo h ospita la en estas necesa interk onsiligo de kuracisto j. Oni
Par izo, au gis rifuzad o de la helpo al tuta devas simpl e fori gi perfon e la du elo n, kiel
kategori o de vunditaj, kiel laû diro far is la malindan je la civilizitaj popoloj, tio m pro
kuracistoj de la re spubli ko Arge ntina kon- gia malgrnndanim eco, kiom pro la maljusta
cerne la laborist ojn d um la lastaj tum ultoj daniero, kiun gi naskas en kelkaj okazoj.
en Buenos-Ayres.
Hon oro lrnvas nenion komunan kun tia
êi paradaêo !
Ni do devas kons ervi por niâ interna
7) Se on i ak ceptas la êee st on de la
jug o la homan kritik on de la motivoj , kiuj
alkondukis nian klienton al tio, ke li estas kuracist oj êe duelo. oni dev as postuli, ke
vundita, sed ni gard os nin, p or ke de tiu ili alestu du ope.
8) Est us interes e. s e oni metus tiun
kritiko nask igu neniu influo sur nian kondeman on sur la tago rdon de la diversaj
duton rilate al la vun dito .
medicin aj societoj.
La lego devus komp reni, rekon i, aprobi
tiun êi kon duton, kiu estas nece sa; tamen
14.
estas pli oportune al la estraro kapti la rigardantojn, ol la agan tojn êe êiu akto de
(Originalo esp era nta).
perforto. En tio êi ni neni on sangos , se ni
D-ro L. Camazet,
ne uzos forton, tio estas la ge neralan opo9. rue jules -Simon, Rennes.
zici on, s olidaran kaj fortegan, kontrau apliêar pro religiaj kaj aliaj kauzoj mi tute
kado de la !ego rilate al ni en tiu cirkonstanco - kaj tie êi estas la respondo al malap robas la duelo n en êiu ajn okazo,
estas por mi neebl e respon di êiujn proponVia 8-a demando.
itajn demand ojn; ta men mi provos alporti
6) kaj 7) Alesto de 2 kuracistoj sajnas mian opi nion pr i kelkaj el ili.
al mi nepr e necesa pro êiuj konsideroj kaj
Pro la supr e diritaj kauzo j, êiam mi
mi rifuzus sola asisti êe duelo , kun escepto,
rifuzas êees ti d uelon . kiel kuracisto; sed,
se la duelo absolute kaj certe ne povus esti p ost la due lo. se oni pe tus mian Îl.irurgian
prokrastita gis alveno de dua kolego .
help on, mi donus gin senhezite al la vun9) Mi alest is nur êe unu duelo per dito.
pisto loj, kie ni atingis de la atestantoj, ke
La kuracis to, antausc iigita de unu el la
ili ne metis kuglojn en la armil ojn . Mi pen - doel ont oj pr i la oka zonta duelo, neniam desas, ke tio êi okazas ofte.
vas sin interme ti, po r malebligi la duelon.
T.o êi estas afero de la sekundantoj. Ce-
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tere tion farante, êu li ne perfidus la profesian sekreton ?
Se êiuj kuracistoj Jifuzus êeesti duelojn por alpord sian hiru rgian helpon, la
dueloj certe estus pli maloftaj. La kuracis o,
kiu akceptas êeesti duelon , farigas kunkulpulo de la duelantoj, do li meritas punon,
kiel ili kaj ne estas necese sa ngi la legon
pri la dueloj, starigante senpunecon de la
kuracistoj.

1

16.

(Originalo franca).
Dro Brébant,
Marolles - en - Hurepoix (Seine et Oise).

Prin c i p e la kuracisto ne devas êeesti êe duelo, êar per tio êi li sin farus
kunkulpa.
Li devas malkasi tiun êi sekreton; tio
êi estas egale laulega, kiel la denuncado pri
aborto kaj plie gi estas morala.
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La sekvoj de tia kondutado estos, ke
en certaj ~azoj oni ne turnos sin al du elo.
Tamen se la kuracisto en sia kariero
kura cista povus savi nur unu vivon, li devus asisti êe duelo.
Jen la res pondoj al la enketo:
1) La kuracisto ne ofendas sian devon,
se li asistas êe duelo.
2) La kuracisto <levas êiam akcepti inviton al la duelo.
3) Li <levas nen iam rifu-:i.
4) Antailsciigita pri la d uelo, li devas
sin intermeti , por gin ma lhelpi.
5) La !ego devas starigi senpunecon
de la kuracist o.
6) En kazoj dubaj konsiligo kun kolego estas necesa .
7) Alesto de du kuracistoj estas postulinda.
8) Niaj asocioj devus pridi skuti tiujn
dem an dojn.
(Dailr igota).

D-ro Briquet (Arm entiPres, Francujo ).

La

Kuracista

La ,,Kuracista Sold o" estas nom o de
la asoc io de francaj kuraci stoj p ::>
r protekto kaj profesia defendo.
•
La ,,Kuracis 1a Sold o" kreis plie asekuran kason konh ail civ .1ai respondecoj (tio
estas : monaj kompensaj oi), kiujn pov as altiri sur sin kuracisto en la ekzercado de sia
profes io; gi as ekuras siajn anojn gis 2000
fr.ïnkoj.
A
La kotizajo estas po dudek frankoj
êiujare kaj intersan ge por tiu êi sumo la ano
de la .,Kuracista Soldo' ' aldone al la asekuro de 2000 frankoj, Jus dirita , povas ricevi senpage êiujn laillegajn konsilojn utilajn,
es peri apogon moralanA kaj êiujn konsil ojn
en multe da malfacilajoj kaj, plie, Jinancan
helpon en êiuj procesaj ma lfacilajoj, kies
so lvo rilatas al la generalaj intereso j de la
prof es·o, ekzemp '.e rifuzo ail redukto de la
su ldo, nepravigitaj k. t. p.
La ,,Kuracista Soldo '' ebligas al la kuracisto konh·austari ind ividue kontrail pretendoj ail tarifoj , kiujn li prave jügas neakordi heblaj kun la situacio, merit ita per si~j
lernadoj, sia laboro, kaj sia sindonemo. Oi
donas apogon al siaj anoj, ldam iliaj privataj inter esoj est as ofenditaj de sociaj novaj
situacioj, A ail ruini gitaj, pro soleco , de
malfel iêajo neantailvidita.
La malkonsentoj ail procesoj, kiuj dum

1

Soldo.
la jaro 1910 estis akzamenitaj, povas esti dividitaj, !ail la raport o de le generala sekretario , en 6 klasoj:
.
1) Aferoj de komuna kaj persona fairn,
ail aferoj klaraj, precizaj, p ri kiuj la juga
kutimo estas s .arigit a: e,:kasigo de s uldajo, pago, rifuzita de malbona kîiento, apliko
de leg 1 ta 1 ifo por interveno êe laboraj akcidentoj au por publika help o k. t. p. Tie
êi la ,.Kuracista Soldo" donas konsilojn laulegajn , apogon moralan , sed ne monan.
2) Aferoj, kie la k unfratoj estis viktimoj
d e êikano, nejustaj jugoj, kiuj pov us plie
ofendi la generalajn i1,teresojn d e nia pro fes:o. Tie êi la ,,Kuracista Soldo '' donas apo gon monan .
3) Afcroj de generala fako, !dt: estas
intere :;e klarigi iun punkton de la jug a kutimo. La ,,Kuracista Soldo'' paga s êiujn
elspezc,jn de la pro cesoj antail êiuj tribunaloj.
4) Civila re spondeco en ekzercado de
la profe sio. La ,,Kuracista Soldo" pagas gis
2000 frankoj, sen diskutado.
5) Procesoj, entreprenitaj de la sindikatoj , k es êiuj anoj estas ankaü anoj de la
,;Kuracis ta Soldo" (bedailrinde tiaj sindika toj estas malmu ltaj) ; tie êi, se la konsultataj advokatoj de la ,,Kuracist a Soldo " opinias, ke la proceso es tis rajte entreprenita,
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la ,,Kuracista Soldo'' donas apogon monan 1
al la sindikato.
6) Aferoj de geni:rala defendo. La .,Kuracista Sold0" subtenas per mono la utila:n
gazetajn kampanio·n; gi faras êe la ministroj la necesajn vizitojn, por plendi, aü altiri la aten on pri tio êi aü tio.
Se sindikatoj kuracistaj p. enas precipe
sur sin la defendon de la genera laj interesoj de la kuracista profesio kaj la ,,Kuracista Soldo' la defendon de priva ta j
interesoj de la kuracisto, tamen generalaj
kaj pr;vataj interesoj povas kunm ksigi; tiel
la ,,Kuracista Soldo" devis sin enmiksi en
multaj afero_ide kolektiva defend o. Dank' al
gi multe da punktoj necertaj de la juga kutimo _estis d terminitaj kaj aliaj estis sangitaj. Gi sin intermetis en 2,000 procesoj antaü ê aj tribunaloj: jugejoj pacaj aü de unua
instanco, apelaciaj jugistaroj, kasacla kortumo, prefektejaj konsilantaroj, stata konsilantaro kaj êe tribunalo de konfliktoj.
Rilate al tute privataj interesoj la , Kuracista Soldo" sin intermetis en pli ol 10,0 00
disputoj, kiujn gi ofte pacigis dank' al siaj
konsiloj, arbitracioj kaj lau.legaj konsiloj.
J

1

~e:fe
W e i c h se 1bau

Kreita la 14-an de novembro 1897, la
,,Kuracista Soldo'' ~alkulas nun proksimume
du mil cent anojn. Gia sidejo estas la sama,
kiel de la ,,Kuracista Interhelpo'·, france
,,Concours médical" 132 faubourg Saint-Denis, Pdris, mirinda Asocio kiu utilegis al
pia profesio de tridek jaroj.
La elspezoj de la ,,Kuracista So!do" en
1910 estis tridek mil frankoj, el kiuj duono
por la procesaj kostoj.
La ,,Soldo" akceptas kiel anon êiun
francan kuraciston, kondiêe ke li estas jam
ano de iu kuracista asocio, nome sindikato
k. t. p., au ke li_ estas prezentita de du anoj
de la ,,Soldo". Gi povas nuligi, poste, la
akcepton de la kuracisto , kiu estus malbona
kunfrato, batal anta nerajte kontraü siaj kolegoj.
Mi skribis tiun artikoleton, êar mi pensis, ke gi estos utila al fremdaj kuracistoj,
kiuj dezirus krei, en sia lando, similan asocion. Mi ne povas tie êi traduki la tutan
regularon de la ,,Kuracista Soldo", sed la
kunfratoj, kiujn tio interesas, povos skribi
al la adreso supredonita kaj ricevos ekzempleron de gi, france presitan.

:ra toj _.

(Wien). Pri sangoj

· Unue ,,hidropsa degenero·', fiel nomata
de la aütoro. La protoplasmo de la insuleTl'orhensd 1ri/t DJJl N - i-o :3) Lau Di am a r e pitelioj perdis normalan strukturon. La hikaj S c h a f e r influas la insuloj de Langer- dropsa degenero estas sekvata de atrofio
hans grave la glikogen-materiosangadon (su- aü de kompleta pereo de la insuloj. Precipe
kersangadon) per ilia interna sekreciado. gi estas observebla êe pli junaj personoj
Por klarigi, êu koncerne la devenon de dia- 1 kaj gi estas neniam akompanata de sklerozo
beto ludas la insuloj gravan rolon, êu ne, , de pankreasarterioj.
W. es_ loradis ekzakte en 183 kazoj de diaDua sango estas sklerozo aü _ hronika
beto pankreasojn ne nur mikroskopie sed êirkaü - kaj eninsula inflamo. Gi estas
ankaü el la vidpunkto, êu estas gusta la same ofta, kiel hidr. deg., sed ob~ervebla
teorio, ke la insuloj ne estas konstantaj, ana- nur êe r li, ol 50 jaraj personoj. Gi estas
tomie memstaraj organoj.
akompanata preskaü êiam de sklerozo de
Kelkaj kazoj montris makroskopie ne- 1 pankreasarterioj.
nian abnormecon, êe aliaj estis konstatebla
Tria formo estas hialina degenero. Ôi
kelkfoje altgrada atrofio kun samtempa alt- estas pli malofta, ol aliaj kaj estas akomgrada malpliigo de la pezo, au pli malpli panata êiam de sklerozo de la pankreasarterioj.
frapanta grasinfiltrigo de la organo.
Aliaj sangoj estas hemoragioj en la inMikroskopia observado montris êiam sulo). Ofte estas konstatebla regenero de la
sangojn. Plej ofta sango estis malmultiginta insuloj, precipe en la kapo de pankreaso ,
nombro de la insuloj.
êe hidr. deg. de la insuloj, respektive êe
Volumenmezuradoj de la insuloj - fa- diabeto de junaj personoj.
ritaj nur en kelkaj kazoj - montris, ke la
Kelkaj kozoj, speciale tiuj kun insulvolumeno de la insuloj malgra·n~igis pli alt- sklerozo, montris frapantan hipertrofion de
grade, ol tiu de la glandoparenhimo.
la insuloj. . En la glandoparenhimo trovigis
Konstante observitaj gravaj san~oj de ofte atrofio de glandoglobuletoj kaj ties epila insuloj estas jenaj:
telioj. La plej altgrada . atrofio de glandopa111

en pankreaso êe diabefo ( Wù:ner klinische
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renÎl:mo trovigis en la kazoj kun dukto pan- /
kreasa fermiginta per konkr emento. En serio de diabetoj kun hidr. deg. de la insuloj
preska u au Aentute ne trovig s iaj sangoj èe
glandoparenhimo. Tial oni 11e povas kons:deri sangojn en glandoparenhimo kiel grave
signifaj por la deveno de diabeto.
Konsiderante, ke estas observeblaj êe
diabeto gravaj sangoj nur en la insuloj de
pankr easo, plue ke patologiaj procesoj en
aliaj organoj ne estas kapablaj, parte lau
kvalito, parte pro mallonga dauro, ludi gra- 1
van rolon koncerne la devenon de diabeto,
oni povas resumi, ke la priskribitaj sangc.j
en insuloj de Langerhans prezentas anatomian kauzon de diabeto.
D- ro Sos.
He c h t kaj K ô h 1e r (Wien). Esploradoj
pri asepso. ( Wiener l.:linische Woche11scl1t
·ift
1911 n-ro 11) , Modernan hirurgion progre-

sigis altJra de kiel eble plej ekzakta asepso .
La autoroj re komendas de tempo al tempo
farot an, science bakteriologian, revizion de
!a tuta kompleksQ de asepsaj , imedoj en
hirurg;aj stacioj. Ci tio estas bona, unue por
firma fidindigo de la gis nun uzataj r:m,doj de asepso kaj due por anstataüigo de
la eventuale tro longdaiiraj kaj ko;npliki aj
rimedoj per science motivitaL metodoj. Forigo eê de etaj malkorektajoj (Stas tiom
pll grava, ke kun progr,sa do de Îlirurg"a
tehniko plimultigas la postuloj, al gi direktitaj. Tiaj esplcradoj €Stas praktike tre utï aj.
La autoroj arangis iliajn esploradojn Jau
kvar grupoj, nome rilate al 1) instrumentoj, suturoj kaj ban Jagmateria·o, 2) operacianto, 3) paciento kaj 4) ope.-. ciejo. Ili resumas jene :
1) Absolùta asepso estas akirebla gis
nun nur ê~ la medioj senpere desinfektigeblaj, resp. steriligeblaj: in.3trum.ntoj, suturo,
bandagoj.
2L!deala asepso de la manoj ne ekzistas. Ciuj gis nun uzataj lavadmetodoj rezultigas maksimume malpliigon de germcj,
rt:sp. redukton de kontagieco.
3) Steri'.a gumoganto servas en komenco de opera io kiel asepsa tego por la mano kaj kiel suverena r;medo kontrau infekto.
4) Per ½°lo sublimat-alkohol-solvajo
estas akirebla sur la hauto provizore absoluta ase pso. Per jodtinkturo igas la hauto
ne asepsa, nur felprepari1a.
5) Malutila influo per infekto el la aero
g~nerale ne estis konstatebla. Plenrajta estas
la postulo separi operac·ejojn !au t akterioIogiaj vidpunktoj.
D-r o S6s.
S a I o m o n kaj S ax 1 (Wien). Sulfur-
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Estas eble oksid'gi parton de neutra sulfuro êe karcinom-malsanutoj per H2 0 t, malal'grade koncentrita k::j k nstati devenintan
de tio sulfuracidon. La reagoAe; tas gis ioma
gr do sendependa de la nutrajo kaj u:inkoncentrigo de la mal anulo El mal elpantaj la n agon substancoj estas konata g s
nun n ur antipirino. La reago estas versajne
facile uzebla p~ovo, per kies helpo estas
ebl ! fari fruan diagnozon de karcinomo, se
ne en êiuj, lamen en ce,ta kazoj. Ôian interrilaton kun la tumoro pru vis jam pli ofte
mala,1ero de l:l. reago, ob ervita p st operacio.
D-ro lM.~.
M a r t in . La veziko urina dum naskado.
(Arch.iv. f, U1111aekologi
e Bd . 88. Jf eft 2). M.
esploris anatomie kaj rentgene la inan vezikon ; rentgene tiamaniere, ke li plenigis la
vezikon per bismuto. La veziko estas fiksita en sia situacio per la ligamentoj. sin
etendantaj al la najbaraj organoj, lig. pubovezikalaj kaj uterovezikalaj, eventuale la
arterio vezikala kun la êirkauanta kunliga
histo. Dum naskado la ve?.iko estas plej
ofte premata dekstren, pli aii malpli, depende de la pleneco de la utero. La dekstrenlokigo de la veziko estas klarigata per
la plej oft~ dekstrentordigo de la utero.
D-ro B ischitdcy .

Ba r t a Suprarenoj kaj seksa karaktero.
( Ard 1. ./: Uyna ek. Bd . '&. 1fi:ft 3). Ce knabîno deksesjar aga, kiu daur e perdis la menstruon, disvolvigis êiuj signoj de la tipo
vira. Plenbarbo, harigo de la brus to; neniu hermafroditeco, kiel montris la sekcio
post interkurinta malsano, kiu mortigis la
pacientinon. Atrofio de la ovarioj kaj tumoro de la suprarenoj .(strumo). Oni povas
int rrilatigi êi tiujn trovajojn kun la disvolvigo
de la vira tipo (sekreciado interna).
D - 1·0

Bisc!titzky .

B o Ia f fi o. Kistomo polipoza sur la dorso utera samtempe kun aliaj maloftaj trovajoj
sur :a internaj genitaloj. (Zeitschr. f. Uyn.
und &eb. B ct. {j :ï , Jfi,jt 3) . Malofta kazo de
kistomo polipoza sur la utero de kvardekkvinjara multfoje naskintino. La kistomo
multfaka pendis sur la utera dorso per trunketo muskoleca, dika kiel dika fingro ; krom
tio estis malgrandaj cistoj samspecaj s ur la
utero. Ôi estis kovrita per epitelio ciliara
kaj vidigis his ton ovarian. La kazo au koncernas ovarian histon dispecetigitan au la
tumoro devenis de la ligamentoj ovariaj,
kiuj en embrionala tempo en la ovaria germo estis alilokitaj kaj poste estis transportitaj al la utero.
D- ro Bi schitzky.
K e h r e r. Pri la kono de la dermojdaj
reago en urino de karcinom-malsanuloj.( Wie- j tumoroj de la vagino. (M onatschr. f. Geb 11.
ner lclinisclte Wochensc/wi,ft 19 11 n-ro 13). Gyn . B d. 30 Il eft 6). La tumoro estis for-
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igita tra la vagino post la diagnozo fibro- 1 agon sekvigas. êe la pacientoj, êe kiuj la
miomo. La mikroskopia elserêado vidigis reago jam komence de la specifa terapio
fibrosarkomon, kies elirlokon oni devis opinii estis pozitiva, v. Scaboky atingis malpli bola profundajn tavolojn de la kunliga histo najn rezultatojn, ol êe la pacientoj, êe kiuj
sub la vagina mukmembrano. En aliaj ka- komence de la kuracado ankau ne ekzistis
zoj la parauretrala au periost,_ala kunliga diazoreago.
histo povas esti la devenejo. Ciu largbaze
D-ro A dolf B iscltitz lcy, Pr ay .
situaciita tumoro estu fundamente forigata
O. Do r n b 1ü th (Wiesbaden). Dekutipro la ebieco, ke gi povas koncerni sarmigo de morfino per pantopon
-o. ( Deut. med .
komon.
D-ro B ischit zlcy.
Wodiensc!t1·. 1911 JH' O 15). Ce kutimigo al
H e i ma n n. Kiagrade pli longa aii pli grandaj morfindozoj ~ oni povas anstataiiigi
mallonga litripozo postnaska influas la farigon / morfinon sen malfacilajoj kaj tuj per grandaj
de la retroversofleksio?(Monatschrff~ f. Geb. dozoj de pantopono , subhaute kaj interne,
u. Gyn. Bd. 31. Heft 2). Oni lasis la viri- kiujn oni siaflanke povas facile kaj en malnojn alterne frue kaj malfrue en la puerperio longa tempo êesigi sen nova postula de
levigi. Virinoi, kiuj levigis je la dua gis morfino.
D-ro Fels.
kvara tago, vidigis retrofleksion en ¼%, 1
J. Sc ha tte ns te in (Wilno). Aldono al
tiuj, kiuj levigis je la naua tago, je 2%.
Fn :e devis levigi nur tiuj virinoj, êe kiuj la efiko de vazotonino. (D eut. m ecl. Woclumnek antaii nek dum nek post la nask o oka• schr. 1911 n- ro 15). \razotonino konsi ;tas
el iohimbino, kiu malaltigas la sangop resion
zis eê la plej malgranda abnormajo.
kun aldono de uretano, por malgrandigi la
D-r o Adolf Bis chitzk y, Pray .
seksan eksciteme'..:
on. La autoro aplikis vaV. Sea b o ky. Pri la diagnoza kaj prozotoninon
en
dekdu
kazoj de plialtigita sangog110zavaloro de la Ehrlich'a diazoreagoêe
presio
sur
la
bazo
de aorta insuficienco,
pulma tuberkulozo. (Z eitschr ift f. Tu berl.·ul.
aterosklerozo
kaj
aneurismo.
Li aplikad is
Bd. 17. JI. 2). La esploradoj koncernas 372
ordinare êirkaue 15 injektojn po 1 k. cm.
tuberkulozulojn, 12 tuberkulozo - suspektajn / êiutage au êiudutage. En sep kazoj, el kiuj
kaj 38 netuberkulozajn personojn. V. Sca- en tri nitroglicerino malsukcesis, li atingis
boky trovis, ke en êiuj stadioj de la pulma
por kelka tempo dauran efikon. En kvin
tuberkulozo la diazoreago povas esti pozi- 1 kazoj ne estis vera efiko kaj unu el ili retiva, ke tial la diagnoza valoro de la reago
venis al sukcesa kuracado per nitroglicerino.
estas tute malgrava. Prognozrilate kontraüe Malutilajn
efikojn au seksan ekscila konstante aperanta diazoreago en la urino temecon laflankajn
autoro
ne
observadis.
de la tuberkulozuloj havas malbonan antaiiD -ro Fell:i.
signon. La plejmulto da malsanuloj jam dum
2- 3 monatoj post la konstanta aperado de
M. Fa I ta (Seged). Salvarsano êe sufela diazoreago pereis, sed êiuj maksimume roj de la okulfundo.(Deut. med. Wocher!sclu·.
dum unu gis unu kaj duono jaroj. La J.<Jll.n-r o 15). Definitiva jugo pri salvars 1no
konstanta aperado de la reago tial êiam raj- êe sifiilisaj okulsuferoj estus hodiau ankorau
tigas konkludi la gravecon, la progresadon trofrua, êar la observado estas ankorau
de la malsano. La konstanta foresto kon- tro rnallonga. Nur post pli longa tempo
traiie plej ofte signifas bonan prognozon. estos decideble, êu pravigita estas la opinio,
Pase vidiganta d:azoreago ne permesas gra- ke la recidivoj post apliko de salvarsan o
vajn konkludojn. Tial v. Scaboky ne kon- relat:ve pli ofte kaj pli forte atakas la okusentas kun la starpunkto de Michaelis, kiu lon. Hodiau ni devas havi la jenan vidpro pozitiva diazoreago volas escepti la pa- punkton. Se la okulnervo estas malsana, la
cienton de la kuracado en kuracejoj. La 1 salva1:,sanopovas malutili kaj ne estas uzenurino de febrohavaj tuberkulozuloj vidigis da. Ce sifilisa ek!1'Jalsanigo de la hialojda
pli ofte diazoreagon, ol tiu de nefebrohavaj. 1 korpo, retino kaj horiojdo la kuracado per
Se okaze de la aplikado de tuberkulino ek- hidrargo kaj jodo estas preferinda kaj nur
aperas diazoreago, la altaj dozoj da tu- s_egia malsukceso salvarsano estas provinda .
berkulino ne estas la kauzo; jen la diazo- Ciam antau apliko de sa lvarsano dezirinda
reago povas esti klarigata el la plimalbo- estas preciza esploro de la okuloj.
nigo de la stato, kiu guste la klinikan reD-ro Fels.
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Icard ( eJ Marseiile).

. .
.
Postmortajoperac10J
sur v1vaJ
. personoJ.
Faktoj, pruvantaj la dangeronde la sajnmortoen hospitaloj.

(êapitro

Il. de la mondfama

ve rko de d-ro Icard, pre miit a en l a jaro
A ka de m Î O d e SC i e 11CO j).
Traduk ita Jau permeso

1910 de la Pariza

de la Autoro.

(D atirigo ).

Certaj fiziologoj reduktis gis kvaronhoro kaj eê gis apenaû k .lkaj minutoj la
tempon, dum kiu la feto, entenata en la
utero, povas postvivi al la patrino. Ili eble
erara s, tamen ne estas eble, de la vidpunkto
de fiziologio, konsenti pri la longa daüro de
la postvivad o, kiun akceptas la teologiaj
aütoroj. Estas versimile, ke, kiam sukcesis
la operacio, farita en tiom malbaldaüa horo,
la morto de la patrino devis esti nur sajna,
au almenaii gi farigis reala nur mallongan
tempon antaü la operacio. Tia interpreto de
la faktoj rezultas el la analizo mem de la faktoj, kiujn raportas la teologiaj autoroj : ni
citos nur du el ili, kiuj tute nin pravigos. ·
•
Unu sinjorino mortis en Bruxelles
jaud on je la deka horo matene; la sekvintan sabaton je la deka horo matene si naskis infanon 7 monatan vivantan. Deklaro
de la konsilio, subskribita de Riolan kaj
de pluraj aliaj famekonataj kuracistoj de la
fakultato Pariza d ras, ke tre versimile la
morto reala okazis ne pli frue, ol vendredon vespere en la momento, kiam oni observ is ekmovojn de la ventro kaj la tre klare
aüdeb lan vagitus interne.
Rigaudaux estis alvokita. en 1740 por
akusigi virinon en la êirkauajo de Douai.
Li ne povis senpro kraste eliri kaj kiam li
alvenis, la virino estis jam mortinta : jam
de du horoj si estis envolvita en morttuko.
Malgraü tio li pienumis la devon de artificiala akusigo kaj elprenis infanon mortnaskitan.
Fininte sian laboron kaj konsiderante
sian êeeston senutila, li retiris sin, sed baldaü estis ree alvokita: la infano donis signojn de- vivo kaj kiam Rigaudaux alvenis,
li gin trovis ploranta kun tioma forte, kiel
se gi estus naskita feliêe. Mirigita pro tiu
êi fakto, li volas esplori la patrinon duan
fojon: oni sin denove estis envolvintaj. Li
ordonas forigi la tutan funebran aparaton
kaj post atenta esploro li sin opinias mortinta,
kiel post la unua esploro. Malgraü tio li
forirante rekomendas êirkaüigi sin per certaj zorgoj kaj lasi sur la lito: post du horoj la patrino estis plena de vivo. 16)
16 )

Debreyn e /11.a
ec!tialogie p. 447 gis 456.

êu tiuL êi ambau observajoj kaj precipe
la observa jo de Rigaudaux ne estas de la
speco, ke ili permesu al ni supozi, ke tie
êi estis eraro kaj ke la morto tute ne estis
certa en la kazoj tiel multaj de la postvivo de la feto, raportitaj de D~breyne kaj
Cangiamila? Cu la samaj observajoj ne rajtigas nin aserti, ke en tiaj kazoj povus esti
dangere ne sole al la infano, sed ankaü
eble al la patrino, lasi efektivigi la Cezartranêon al la persono, nesperta pri medicino
ft~i post la mome11to de la supozita

morio?

Debreyne mem, malgraü sia fervoro en defendado de la tezo, ke estas necese antaii
êio garantii bapton al la infano, estas devigita konfesi tiun êi dangeron kaj konsila;,, por antaüforigi gin, uzi komence suprajajn hautajn entranêojn, precipe sur la
plandoj de la piedoj: bedaürin c:e tiu êi rimedo
estas tute senvalora. ..Tamen fine, li diras,
oni kontraudiros al ni : se hazarde la virino estis nur en la stato de letargio au
sveno, unuvorte en la stato de sajnmorto,
êu la nekompetenta mano ne okazigus
morton realan kaj subitan?" Kaj li respondas: ,,Sendube, tio êi estas ebla, eç sub la
mano plej len a kaj pleL ekzercita. Oi estas
tie êi unu el tiuj fat~lajoj malfeliêa\ de tiuj
malgojigaj eventualajoj, kunligitaj kun la
malfaoileco de la afero, kief diras la teolog0j kaj kiuj tre feliêe estas ekstreme maloftaj". Tamen ne tiom maloftaj, se la faktoj
de postvivad o, kiujn rememorigas Debreyne
mem kaj Cangiamila, estas vere aütentikaj.
§ 2. P e r s i s t a d o d e k o r b a t a d o, k o n-

s ta t i ta êe aütopsio.
Oni trovos en nia libre kelkan nombron
da observajoj, pruntitaj de famaj autoroj antikvaj. La moderna_ medicino sajnas
ne atenti tiujn êi observajojn kaj ne alkonsentas al ili iun ajn kredon, kvazau la antikvuloj estus havintaj malpli da sagaceco
kaj da klarvideco, ol ni. Ni . citis pli supre
la opinion de Riolan koncerne la dangeron,
kiu ekzistas êe tro frua sekcado de la ekzekutitoj. Tiu êi opinio de la malnova aiitoro
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trovas plenan pravigon en la observaJoj tute
La unua kazo estas entenata en la tezo
novtempaj, kies aûtentikeco ne povus esti de Parot. Ôi koncernas la ·ko ndamniton,
dubata.
·
kiu estis pendigita en Boston en 1858 kaj
Kelkaj amikoj, studentoj de medicino,
kiun observadis la doktoroj Clarck, Ellis
estis kunvenintaj en la amfiteatro de la kokaj Schaw. La ekzekutito restis pendanl1
rnuna hospitalo en Marseille por ekzercigi
dum dudek kvin minutoj kaj post kiam oni
en la medicino operacia. Car ili intencis fari
êesigis la pendadon, ekzistis nek bruoj nek
operaciojn sur la okulo, ili klopodis havigi
batoj de la koro, la pupilo estis dilatita, la
al si fresan kadavron. Oni ja scias, ke la morto unuvorte sajnis nedubebla al la kuokuloj rapide difektigas posi morto kaj estas I racistoj. T amen jen je dekunua horo tridek
konvene, por sin trovi en la plej bonaj konminutoj, t. e. unu horon kaj duonon post
diêoj normalaj, plenumi la ekzercojn opera- 1 komenco de la ekzekuto, movoj de regula
ciajn sur tiuj êi organoj kiel eble plej bal- pulsado montrigas en la vejno subklavikula
daü post la morto. Danke al bona trinkmodekstra: ,,Almetante la orelon al la brusto,
no oni havis la deziratan objekt on: la ka- oni konvinkigis , ke gi efektive dependis de
davron de la infamo, kiu mortis apenaü. anla koro kaj oni audis 80 fojojn por minuto
taü du horoj. La ekzercadoj komencigis,
unu solan baton, regulan, bone audeblan,
jam la ambaü okuloj estis operaciitaj je akompanatan de faclla impulsio. Oni tiam
katarakto, kiam · unu el la studentoj kredis
malfermis la torakon kaj eligis la koron, kio
percepti movad ojn fibrilajn flan ke de la re- tute ne ekscitis tiujn êi movojn pulsant aj n.
giono prekordiala. Mirigita , li tuj almetas la La dekst a atrio sin kuntiradis kaj dilatadis
orelon kaj konstat~s kun miro, ke la koro
kun energio kaj reguleco. Tagmeze la nomankorau batadas. Ciu el la studentoj lauvice
bro da pulsadoj estis 40 por minuto ; je la
almetas la orelon kaj êiuj re l:onas la persiunua horo kaj kvardek kvin minutoj ili estis
stadon de la korbatado. Timo kaj miro vi- 5 p or minuto. La movoj spontaneaj êesis
digas sur la vizagoj de la alestantoj, ili in- 'je dua horo kvardek kvin minutoj kaj la
terkonsiligas, hezitas kaj en la konfuzo ili ekscitebleco malaperis nur je tria horo dekne scias, kion decidi. Antau ol decidigi, ili ok minutoj, pli ol kvin rorojn post la penauskultas la lastan fojon kaj trovas tiam, ke digo . Kvankam d-ro Clarck gin ne dira s,
la koro haltis: la batadoj tute êesis. Tiu êi estas ekstreme versajne, ke la soko, audata
êe auskultado antau la malfermo de la tofakto okazis antau êirkaue dudek jaroj.
Unu el la alestintaj , hodiau kuracisto, cer- rako devenis de la movoj de la dekstra
tigis al ni gian autentikecon.
atrio kaj ne de la ventrikuloj". 18).
Profesoro Goupil raportis en siaj kurLa dua fakto estas simila al la unua,
soj, ke, estante elevo, li ricevis unu tagon
sed autopsi o ne okazis, êar la eJzekutito
la ordonon fari autopsion en la momenvekigis, dum oni lin transportis. ,,Gi okazis
to, tre proksima de la morto; post kiam la e~nPerth kaj estas raportita de Hofmann 1 !').
perikardo estis malfermita, li prenis la koGi koncernas
ankau
krimul on, kondaron kaj tiam sajnis al li, ke li sentas kunnmitan je pendigo; li havi s êirkau la kolo
tirigon de tiu êi organo; rapida tratranêo
gangliojn, kiuj neütraligis parte la ~kuntiride um1 granda angio finis la kruelan dubon,
gon de la snurlaêo, !du lin sufokis. Ciuokaze
kiu naskigis en la mento de la juna kuratiu êi individuo restis pendanta dum dud~k
cisto.
minu toj, kuracisto konstatis la morton kaj
La sama fakto, !au Tourdes, estis konla korpo de la ekzekutito estis transportita
statita en unu kazo de holero.
galope en sargveturilo al la êambrego de
,,Novnaskito estas eltirita el la rivero
aütopsioj;
la oistanco de la loko de ekzeIll kune kun la placento kaj umbilika snuro,
kuto al tiu êi êambrego estis sufiêe granda.
nedifektitaj; kuracisto alpasas preskau tuj al Kiam la sargveturilo alvenis, la kuracistoj,
la autopsio; la atestanto, kiu persone êe- kiuj atendis kadavron, estis surprizitaj, viestis, kaj kiu meritas fidon, certigis al ni, dante la individuon starigi antaü ili kaj rigardi ilin per la okuloj timegigitaj. La penke post malfermo de la pericardo li vidis
la koron ankorau batadi". 17 ).
digito revenis al la vivo. Oni telegrafis al
la ministerio de justeco, demandante, kion
La du sekvantaj kazoj estas observitaj
de la kuracistoj kaj ni devas ilin konsideri
oni devas fari kaj la ministerio respondis,
kiel tute certaj en êiuj iliaj detaloj. Jen kiel ke oni nenion faru kaj atendu. Ne estis nepri ili jugas s-ro profesoro Brouardel, de cese tro longe atendi, êar tri au kvar horojn
kiu ni ilin pruntas: ,,Tiuj êi du faktoj, li
1s) Parot. De la mort apparente. Paris 1860.
diras : permesas neniun dubon".
19) Hofmann. Nouveaux 1/éments de médecine
17 )

Tourdes, Loc. cit. p. 614.

legale. Kun antauparolo kaj komentarioj de Brouarde\. Paris 1880.
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poste la pendigito mortis pro kongestio de 1
pulmoj, evidente sekvigita de la pendigo" �0).
,,En tiuj ci ambai:í kazoj - konkludas l
prof. Brouardel - oka_is eraro kuracista
kaj ne estas eble dubi, ke eraro estis fari
ta, guste pro tio. ke gi estis akompanata
de la kuracista observado". 21).
Ti.1j ei movoj de la koro, konstatitaj
en amfiteatro, ne pruvas, en absoluta ma
mero, kiel gin rimarkigas Tourdes, ke oni
ai:ítopsiis vivantajn personojn. Legallois di
ras: ,,Kion valoras, ke la koro konservas
sían iriteblecon pli ai:í malpli longe, ol iu
. alia organo, kiam e tas certe, ke tre pli frue,
ol gi gin perdis kaj ec tiam, kiam giaj ba
tadoj estas ankoraü regulaj, gi ne plu po
vas subteni la cirkuladon kaj ke de la mo
mento, kiam gi alvenis al tiu ci grado de
malforteco, la morto estas nerevokebla".
De tio ci la aütoro konkludas, ,,ke la lasta
templimo de la vivo tute ne etendas sin
gis nuligo de la iritebleco de la kormusko
to". Efektive, la koro krom la iritebleco,
kiun posedas ciu muskola histo, portas en
si mem aliajn kai:ízojn de sia aktiveco. Ói
posedas en si<1j malgrandaj centroj nervaj,
por gi specifaj, en la ganglioj, kiujn entenas
giaj parioj, la fundamentan por sia propra
vivo, sendependa en certa grado. Tial gi 1
sin kuntiras ce la embrio, kiam ne ankorai:í
ekzistas la centra sistemo nerva; sim le ce
plenagulo gi elsirita el la brust0 kaj dis
trancita en pecojn, batas per ciu el ili, kiel i
gi batas en la brusto de la gilotinitaj dun'I'
longaj horoj post la senkapigo. La pripen
soj de Tour,'es kaj de Legallois estas gu
staj, sed nur parte, car se ne estas pruvite,
k� la personoj. kiujn oni ai:ítopsiis en la
tempo, kiam ili prezentis ankorai:í kormo
vojn, estis ankorai:í vivantaj, des malpli 1
estas pruvite, ke ili reale estis mNéintaj.
Kian signan oni havis pri ilia morto? Kia
maniere, cetere, diferencigi la koron, orga
n(,n de cirkula�o, de la koro, simpla histo
muskola?
Tamen estas superflue diskuti pluen kaj
la fakto unu sola, per kiu ni finos, pruvas,
ke en nia tempo la dangero esti transpor
tata viva sur la tablan de autopsia tute ne
estas himera, ec tiam, kiam la realeco de
la morto estis atestata de iu eminenta pro
fesora.
,,l'nu el tiuj ei eraroj estas farita antaü
nelonge l}880) de la profesora de la medi
cino juga. Ói koncernis viron de 26 jaroj,
pendigitan pro ordono de la jugistaro. Du
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fojojn sinsekve d-ro Sikor lin esploris kaj
deklaris ciun fojon, ke la morto estas reala.
Oni do deprenis la korpon de la pendingo
kaj gin trans¡::ortis en sargveturilo al la ho
spitalo, kie gi devis esti ai:ítopsiata. Tie ci
oni kqnstatis, ke la ekzekutito faris movojn
spiradajn kaj stertoris; la buso estis kovrita
per s.1Umo; baldaü poste oni povis percepti
la pulsadon radialan. La ekzekutito vivis
dudek du horojn post la pendigo, tamen li
reakiris konscion nur nekomplete kaj nur en
la lasta moment ,".
,,Kiel p ofesoro de la m�dicino juga diras Sikor - mi instruas kelkan fojon
ciujare miajn stucentojn, ke la kuracisto ne
povas esti tro singarda ce konstatado de
la morto de la pendigitaj, dronintaj kaj novna
skitaj kaj kiel rekompenco por mia antai:í
videco kaj fervoro al mi mem okazis tiel
korpremanta akcidento". 22)
§ 3. K a z o j de s aj n a m o r t o, o b s e r
v i t a j e n ho spit a l o j.

O b s er v a Jo. - J unulo, du fojojn deklarita
m rtinta, du fojojn revenas al la vivo en la mo
mento, kiam oni pretigis !in entombigi (Hospitalo
de Sankta Spirito en Romo

La fama juga kuracisto Zacchias rapor
tas la sekvantan fakton, kies Ji estis ale
stanto en la hospitalo de Sankta Spirito en
Romo. ,,Junulo, atakita de pesto, falis en tiel
kompletan sinkopon, ke oni lin konsideris
mortinta. Lia korpo estis metita ínter tiuj,
kiuj, mortinte pro la �ama malsano, devis
esti enterigitaj senprokr.1ste. Dum oni trans
portis la kadavrojn sur Tibro en la barko,
destinita al tiu ci celo, la junulo donis kel
kajn signojn de vivo, kio kai:ízis, ke oni lin
reportis al la hospitalo. Li tute revigligis d
tiu ci akcidento, sed post du tagoj refalis
denove en sinkopon. Konsiderita tiun ci
fojon kiel mortinta nerevokeble, li estis en
terigota, kiam li rekonsciigis. Denove Ji estis
cirkauigita per zorgoj kaj li resanigis". 23).
Ob s erv ajo. Junulino, deklarita mortinta kaj
tra,ispor!ita sen esplorndo al la amfiteatro de la
Salpetrii:re por e,ti s�kcatJ, revenís spontanee al
la vivo, sed mortí; pro manko de flego.

,,En la mona!o februaro 17 46 knabino
vilaga, tre fortike konstruita, cirkaüe dudek
kvin jarojn aga, foriris piede el la hospitalo
komuna, kie si naskis infanon antai:í du ta
goj kaj venís al la Salpetrii>re. Si timis esti
atakita d; la malsano, kiu tiam disvastiga-

•2) Sikcr. Die misslungene Jnstificatio11 iti Nabb.
( IVieuer med. Blütler 1880), citita de \"ibert en Pré
Brouardel, loe. cit. p. 26.
21) Vidu pli poste la kazon de la Indiano, ob- cis de médeci11e lega/e. París 1908. p. 60.
'ª) Zacchias. Quaest. med. leg., Amsterdam
servitan en la amtiteatro de la fakultato medicina
en Calcutta.
1 1651. vol. III.
�0)
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Obse r vajo . - Junulin o, kuracita en la kodis en la komuna hospitalo inter la naskinhospitalo en Parizo kaj deklarita mortinta , retinoj kaj kiu multajn el ili mortigis. La fatigo muna
n nas spontau ee al la vivo sur la portil o en la mO•·
de la irado metis tiun êi personon en la sta- m\:nto, kiam oni sin port as al la k - muna tombfoton de elêerpigo, kiu kaCizis, ke si falis en sajo.
sinkopon tuj kiam si alvenis kaj estis ku,,Fili ·o d ~ iu metiisto nomita Gouge,
sigita en Iito. Oni sin varmigis ekstere per kondukita en la hospitalo1 komunan kaj tie
varmaj tukoj kaj sukcesis revigligi sm per êi. deklarita kiel mortinta pro la malsano,
korekscitiloj el sia malfortigo. Post unu hor~ kiu kaiLis , ke oni sin transport is en la hosi denove refalis en la saman staton kaJ spitalon, feliêe donis signojn de vivo en la
oni pensis, ke si mortis ; la fratino de la tempo, kiam si estis sur la portilo, kiu serdormoêambro lasis al mi avizi, ke en sia vis, por sin transporti en la komunan tombapartajo trovigas la individuo, pri kiu mi fosajon. Tiun êi fakton povas ankorau konpovos disponi por miaj lekcioj de anatomio firmi Johanino Gouge, fratino de la rekaj Îlirurgio. Miaj studentoj transport is la viviginta, !av· stino, logant~ êe ~a str~to ~e .
korpon, kiu jam de du horoj restadis en la !'Arbalète, en ant 1 üurbo Sa111t-M1chel
'. (C1- '
kortc, envolvita nur per tuko kaj kusanta tas Bruhier) 2G).
sur portilo, elmetita al akreco de la jarseb se r va Î o. - Malsanu lo revenas al la vivo
zono. Ili alportis la korpon en la amfiteatrcn, en l 1 0êambrego
de mortintul oj de la hospitalo kone esplorinte gin. La sekvintan tagon ma- muna en Wien (Austrio '.
tene antaii la vizito êe la malsanuloj unu
,,Doktoro Ferro prop0f!ÏS al mi viziti la
juna Îlirurgo diris al mi, ke li audis plen- êambron de mortintuloj. Gi estas granda
dajn bruojn en la amfiteatro, kvazau iu plo- êambro, pura, havanta du altarojn, ornamiregus kaj gemus profunde kaj ke la teruro tajn per lanaj tapisoj. Tie êi oni lokas la
lin malhelpis sin levi kaj iri, por min averti. mortintojn, kiuj devas resti en tiu êi êambro
Mi iris rapide esplori la person on; mi ekvi- 48 horojn. Super la altaroj Apendas sonoridis kun èoloro, ke tiu êi bedaurinda kna- lelo, tre facile ekmovebla. Gia snuro finigas
bino, kiu tiam estis jam vere mortinta, estas per kvasto, kiun oni metas en la manon de
farinta penadojn, por sin liberigi ? e la tu- 1 la mortinto, por ke li povu avizi pri sia
ko, kiu sin kovris. Si havis unu p1edon sur eventuala revivigo. S-ro Ferro diris al mi,
la tero ekstere de la portilo kaj unuAbrakon ke unu mortinto revenis al la vivo en la
apogitan sur la barilo de la trabajo de la êambro de mortintoj en la komuna hospitablo por sekcadoj, apud kiu la portilo estis talo" . 27 ) .
lasita. Mi rememorigas al mi la sentojn de
0 b s er va} o.
Junuli no, kiun tr\ kurac !stoj
teruro kaj kompato, kiuj min trapenetr is ~n ..
la hospitalo en Wien (Aust rio) de klan s mortmta,
tiu momento; mi dubas, êu ekzistas vidajo en
rev enas al la vivo en la momento, kiam oni estis
pli malgojiga kaj pli kortusanta. Mi gin vi- sin ente rigonta.
dis mem kaj tiu êi fakto sola devus sufiêi ,
,,Junulino, fraulino J. M... ricevis en- la
por pravigi la projekton de la regularo dekkvina v·vjaro atakojn konvulsiajn tre f0rkontra u la trorapidemo kun enterigoj''.
1 tajn, kiuj, generaliginte, daüris tri semaj_n
ojn.
Tiu êi fakto estas absolu te aiitentil a: La stato sajnis tre grava; famekonataJ kugin citas la fama Îlirurgo Louis, kiu êe g1 racistoj deklaris, ke al la malsanulino restas
êeestis, kid li konfirmas en sia rakonto. 2 4 ) . nur malmulte da tagoj de vivo, kiam si eniris en la hospitalon de Wien (Austrio), kie
Obs erva}o.
- M:.lsan ulo en la komuna
hospitalo en Par izo. deklarita kiel mort inta, r , yenas
Pfendler povis sin observi. ,,La sekvintan
sponlanee al la vivo en 1 komuna tombofosajo.
vesperon - li diras - kiam mi estis apud
,,Unu laboristo, logan a êe la strat o de sia lito, si taras ekmovon, levas sin,
Lavandi(•res, malsanigis kaj estas transpor- jetas sin sur min, kvazau por min êirkaütita en la komunan hospitalon. Post kelka braki kaj refalas poste, kvazau fulmofrapita
tempo oni lin konsideris mortinta, trans- de la morto. Dum kvar horoj mi ne povis
portis lin al Clamart kune ku.1aliaj mortin- ckobse rvi iun ajn spiron de vivo kaj mi
tuloj de la samaAhospi.a lo kaj metis kun ili faris kune kun s-roj Franck kaj Schoffer
en la tombofosajon. Li revenas al la vivo êiujn eblajn penadojn, por eksciti en si la
êirkaü la dekunua horo nokte, desiras sian
mortotukon, frapas al la logejo de la pordi- glement géncral au sujet des enterrements et emsto, kiu malfermas al li la pordegon kaj baumements. Paris 1746. vol. I. p. H5-146 .
~ 0) Bruhier- d'Abbaincourt (J -1.), Loc
. cit. vol. 1.
revenas en sian logejon". (Citas Bru ..ier) 2 ;').
p. 148

Louis Lettre deu.rième sur la certitude des
sig nes de la mort. Paris 1752.
"") Bruhier-d 'Abbaincou rt (j.- 1.\. Additions au
' 1)

mémoire présenté au R.oi sur la nécessité d'un rè-

149.
" ) Rampout. fragm ~nts sur l'tlat de 1~ médecine en Allemagne. Visite aux hôpitaux de y1en_ne ,
sa lles mortuaires, en Journal g.eneral de medecme.
Vol. XXVII. 1806.

voêo

DE KURAèISTOJ

fajreron de la vivo: nek spegulo nek plum o
bruligita nek amoniak o nek pikad oj pov is
doni al ni iun signon de sentec o ; ga lvan ismo estis aplikata, tam en la malsan ulino
montris neniun kuntirigemon. S-ro Frank
mem opiniis s in malviva, tamen por êiu
kaz o konsilis lasi sin en la lito. Oum 28 horoj okazis neniu sango; oni kredis jam senti
lom da odoro pro putrado. La sonorilo de
mor lintoj estis sonorigita. La amikinoj vest is
la malsanulinon blan~e kaj ornamis sian
kap on per florkrono. Cio êirka(1 si estis pr etigata por entombigo. Por konvinki gi pri
la progr eso de putrado , mi revenis al fraulino M . .. , sed la putrado ne estis pli progresinta, ol antaue kaj kontraue, kia est is
mia miro , kiam mi kredis percepti malfortan
movon de spirado. Mi sin den ove observis
kaj mi vidis, ke mi r e eraris. Mi faris sen prokraste frotadojn, aplikis iritilojn kaj post
duonhoro la spirado pligrandi gas, la malsanulino malfermas la okulojn kaj frapita de
la vidajo de la funebra aparato, reak iras
la konscion kaj diras al mi, ridante : ,,Mi
estas tro juna por morti". Oni sin transp ortis tuj en alian apartament on, kie si falis
en dormon , kiu dauris dek horojn. La resanigado progr es is sufiêe rapid e êe aplikado
de aromaj l aj tonikaj ban oj kaj la malsa nulin o, k es nerva sistemo plene liberigis
de la stat o malsa nema, sajnis tiel fresa kaj
bonfartanta, kiel antaue. Oum sia stato letargia, kiam êiuj funkcioj sajn is interrompitaj,
la fortoj konc entrigis en aüdado, êar si
audis kaj konsciis êion, kion on i diris êirkau si kaj si citis al mj po ste la latinajn
parol ojn de s-ro Fran ck. Sia plej terura situacio estis en tio, ke si kompr enis la personojn, prep arantajn sian enterigon, ne povante eliri el sia s [ato".
Tiu êi observaio, farita de profes oro
Pfendler el Wien, kiu mem gin publikigis,
havas karakteron de aütentikeco, tute ned ubebla. Morand, de kiu ni gin pruntas, ald o,nas al gi la sekvantan gustan rimarkon:
,,Tiu êi fakto estas frapanta ekzemplo de
la dangero, al kiu povas esti elmetita h;steriulino, nome de la enterigo dum vivo kaj
gi pruv as al ni, kiom en si milaj kazoj estas
necese alpasi al la entombigo nur tiam,
kiam êiuj signoj de la morto reala estas
tre evidentaj". 28 ) .
0 b s e r v a Îo . - Sajna morto de la malsa~ ulo, kiu spontanee revenas al la vivo en la êambro
de mortintoj de la hos pitalo en Liège.

,,En la hospital o en Liège estas loko,
nomita salle des décédés, kie oni êiutage de28) C. V. Pfe ndler (d e Wien ). Quelques observations pour servir à l'histoire de la léthargie Pa-

ris 1853 tcitas Morand, en Magnétism anim al).
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ponas la mortintojn , kiujn la sekvontan tagon mate ne pr enas la êerkoveturilo, por ilin
veturigi al ilia lasta logej o. Antaü cirkaüe
ses se majnoj du internul oj de la hos pital o,
dezirante fari iajn eksper imentojn anat omiajn,
alve nis vespere al tiu êi êambrego, por selekti kadavron inter la korpoj , kiujn la
morto estis frapin ta dum la maten o. Unu
de ili havis êe si lanternon.
,,Kiel ajn oni estus kutiminta al la bil-•
do de !a morto, tamen oni I eniam sen certa
emocio eniras en la lokon , kie trovigas kadavro j, precipe nokte . La du internuloj estis
sub la influo de tià emocio, kiam ili pen etris en- la êambreg on de mortintoj .
,,Gi esta s grand ega halo gotika, al kiu
oni aliras tra dekduo da st upo j ; krado ,
de la fla nko de la rivero Ourthe finas gin kaj
enlasas malsek econ, kiu, trap enetrinte la murojn, fluetas en brilantaj strioj laulonge de la
stonoj . La noktaL birdoj , havant aj siajn nestojn en la arkajoj de la kornico, sajnas
esti gar distoj de tiu êi funebra loko , kies
silenton ili kelkfoje pe rturbas per sia peza
flugo au akraj ekkrioj.
,,Kia m la du internuloj tien êi eniris,
la tremetanta lumo de ilia lanterno forkurigis la vivantajn loga ntojn de tiu êiu hej1110 de la morto. Ilia emocio pligrand igis êe
la bruo, kiun faris tiuj êi funebraj dommastroj , forlasa ntaj ilian rifugejon; tamen ili
sin retrankviligis kaj komenci s trar iga rdi la
kadavrojn, por fari sele kton.
,,Oum ili estis okupataj per tiu êi esploro, sajnis al ili, ke ili aü das iun, spirantan
malantau ili. Ambau sin returnis vigie, sed
neniun ekvidis, konvinkitaj do, ke ilia imago ilin trompis , reko mencis denove movad i
la kadavrojn. Spiro obtuza, sed pli forta, ol
la unuan fojon, aüdigis deno ve . Tiam timo
tute ek posedis la internulon, kiu tenis la
lanternon. Li komencis krii, forkurante al la
pordo , kiun li volis malfermi, ne pensante
en la konfuzo, ke antaue estas necese tiri
la riglilon de la seruro. La malfeliêulo, vidante siajn peno jn nekapablaj malfermi la
pordon, perdis komplete uzadon de sia prudento, desovis sin sur la te ron , sp irega nte
kaj pli morta, ol viva . Dume lia kamarado,
pli kuraga ol li, klopodi s malkovri la ka uzon de la bruo, kiun li estis aud inta; pensante , ke gi devenis nur de unu el la kadavroj, etenditaj sur la pavim o de la êambrego, li êirkaurigardis ilin êiujn kaj efektive
li trovis mm korpon, kiu ankoraü konser vis iun specon de la varmeco de la vivo.
Li klinigis super gi kaj almetante la orelon
sur la bruston de tiu êi malfeliêulo, li aüdis tre klare spiradon malfacilan. Tuj li
pr enis la kadavron en 1a brakoj, por gin
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transporti en unu el la êambroj de la hospitalo. En sia rapidemo li renversis la lanternon, kies lumo estingigis.
,,Ne malkvietigante pro tiu êi akc idento, la internulo direktis sin kun sia sargo
al la pord o. Sed tie êi liaj pied oj implikis sin
inter la kruroj de la alia intErnulo, kiun timo
alnajlis al la tero kaj pri kiu li ne plu pensis. Timigite laiivice, li imagis , ke li renkontis alian kadavron , faligis la korp on, kiun li,
porti s kaj penadi s malfermi la pordon, por
forkuri. La internulo, sidanta sur la tero
sentante , ke la kadavro falas su r lin, kolektis êiujn fortoj~, al li restantajn kaj rejetis
gin antau sin. Gi falis inter la kruro j de la
alia int ernul o, kiu, pose dita de la nervoza
timego gis ekstrema grado, renversigis teren kaj perdis konscion. Feli êe la bruon, faratan per tiu êi sceno , audis la flegistoj ,
kiuj alkuris kun lumilo. Ambau internul oj,
kvietiginte pro ilia êeesto, reakiris la senzojn
kaj rakonfü, kio estis okazint a.
La kadavron, kiu estis iu homo, pri
kiu oni kredis, ke li estas mortinta, dum li
nur estis enprofundiginta en letarg ia krizo,
oni transp ort is en liton , Ide c ni donis a l li
êiujn flegoj n, kiujn sia stat o faris necesaj .
Li estas hodiau en plena resanigado kaj
forlasos la hospitalon en kelkaj ta goj. Pri
la ambau internul oj, ili, liberiginte de la timo, pro mesis al si, ke ili ne plu reven os
nokt e en la êambregon de mortintoj".
~
Tiu êi observajo estas prenita el la
jurn alo Le Droi t (24 oktobro 1853). Jos at,
de kiu ni gin pruntas, rimarkigas, ke tiu êi
tragika epizodo, kiun li komence supozis
imagit a, montr as sin, post informig oj kaj
post forigo de trograndi gado, kiel entenanta
fundon de verec o, kiu gustigas gian publi kigon. 29 ).
0 b s e r v a 1o. - Malsanulo en la hospitalo
de Gex revenas en la êerko spontan ee al la vivo
en la momento de enterigado.

,,Nok te unu viro mortas en la hosp italo de Gex; la sekv intan tagon maten e oni
2 9) Josat. De la mort et de ses caractères. P aris 1854 p. 373.

lin metas en la êerkon. Je dukunua horo
oni preparas lian enterig on, kiam subi te oni
audas bruon , venantan de la êerko kaj frapado n sur la kovril on. Oni tuj malfermas
la êerkon kaj eltiras la homon viva nta: li
estis nur en letargi o" .
~
Deschamps , kiu citas tiun êi observajo n,
al.donas al gi la jenan rimarkon : ,,La enterigoj, farataj antau la te mplimo de 24 horoj,
estas oftaj en la distrikto de Gex. En Ferney, ekzemple, oni cita s du tiajn ente rigojn,
kiuj faris malagra~lan impr eso n sur la loga ntaro. La sama jurnal o citis alian ekzemplon de la dormo letar gia kaj tro rapida
enterigo en Angoine: (Dord ogne) 25 de
aprilo 1845". 30 ).
Observaj
o. - Juna virino en la stato de
sajnmorto vekigas sub la skalpelo de la prosek toro
en la amfiteatro de la hospitalo Charit é en Parizo.

Ponisat, amiko de Michelet, iradis êiutage mate ne al la lekci o de ana tomi o en ia
amfiteatro de la hospitalo Charité: ,,Tiun êi
tagon -- li skribas en sia notlibro - la
kadavro de la virino, ankorau jun a, devis
servi al la . elmontradoj anatom iaj. La prosektoro eniras. Mal var ma kaj se rioza, li rigar d;s unu momenton la mortintinon; poste
li prenis kaj levis êiun el la membroj, kiuj
refalis sur la sto nplaton kun bru o obtuza
kaj s urda , karakteriza por la objekt oj malvivaj. La p1uvo e3tis farita; la sekcado komencigis. Ce la unu a ektranêo per la skalpe lo, direktita en la reg ionon s upra n de la
brusto , nenio movigis. La viz~go restis dolêa
kaj malgoja, sed sensenta. Ce la dua ek tranêo delikata strieto de ruga sango kù mencis flueti malrapide de la vund o. La
mano de la prosektoro ektremis . . . Li levis
sup r en la kadavron, de kies bru sto eliris
ste rtoro, sekvita baldau de subita ek movo
konvulsia. La mortintino estis nur en leta rgio; ni estis dissekcq_ntaj viva ntan virinon" .
Tiun êi obse rvajo n citas Michelet , kiu
nin informas, ke li gin trovis skribita e.1 la
notka jero de sia amiko Ponisat. 3 1) .
" 0)

31 )

Deschamps toc. cit. p. 24.
Michelet. journal, p. 231-233 .

KRONIKO.
Ôis nun Jau nia scio aperis la traduko ' Au s tr i o : ,,Prager medizinis che Wochenschr ift".
d e nia demand aro pr i parto preno de kura- 1
cistoj en dueloj en la sekva ntaj land oj kaj Ge r manu j o : ,,Medizinisc he Kl-inik".
Kr o a tu j o : ,,Lijeêniêki Vijestnik" .
revuoj:
Fra ncuj o : ,,Medic ina",
internacie en ,,Voêo de Kuracistoj".
,,La Pre sse méd icale ",
Po l u j o : ,,Gtos el.,ekarzy".

voêo D~
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tajn en litera tu ra verkado, kiel ekz. j urnaloj fakaj kaj êiutagaj, bibliotek oj, eldonejoj
k. t. p.
En la cirkulero de la instituto, kiun ni
ricevis, ni trovas la no mon de d-ro Schwab,
kiel reprezentanto de la lingvo esperanto.

Fr an c u j o : ,, Gazette médicale de Paris' ',
,,Le Courrier médical",
,,L'Avenir médical",
,,La Quinzaine the . apeutique",
,,Le Concours médical",
,,Le Repertoire de médecine et
de chirurgie",
,,Rennes médical".
Be I g uj o: ,,Le Scalpel",
,,Le Progres médical".
Sv i su j o: ,,Therai:;eutische Monatsberichte".
His pan ujo: ,,Siglo medico",
<""-.1
,,Clinica y Laboratori ô4 • '
Ang]ujo:
,_The Hospital".
Ru 111an uj o: ,,Spitalul".
Krom tio la demandaro, estis presita
ankau en aliaj revuoj kaj jurnaloj,
sed
ne alvenis al ni pri ili sciigo. Ni do petas
C1UJ11 legantojn alplenigi la supran Iiston kaj
alsendi la koncernajn ekzemplerojtJ.
lnteralie la princo Alfonso de Bourbon,
fondinto kâ"j protektanto de la Ligoj antiduelaj, sciigis pri nia enketo el la ,,Revue
médicale"
kaj ekinteresis la Ligojn pri
tiu êi afero, kio varbas, al esperanto novan interna cian organizajon, entenantan homojn el plej altaj sociaj klasoj.
Sekve de la iniciato de la princo Alfonso de Bourbon invitis la redaktoron de
,,Voêo de Kuracistoj" la prezidanto de la
Pola Ligo antiduela, la princo Jerzy Czartoryski, legi referaton pri la enketo dum la
generala kunveno de la Ligo la 26-an de
aprilo en Lw6w. La prelego multe ekinteresis ~a audintaron kaj estis raportita en êiutagaj jurnaloj.
En Bochum (Germanujo) faris prelegon
antau tiea societo kuracista d-ro Be hm
pri ,,esperanto kaj medicino". Prezidis dum
la kunveno la fatr:ekonata profesoro Lobe k e r, kiu esprimis al la paroladinto dankon pro traktado pri tiel interesa temo .

*
En Krakow, kie la sekvontan jaron
okazos la internacia kongreso esperantista,
elektis la tiea klubo esperanta, kiel prezidanton, universitatan profesoron de higieno
d-ron O cl o Bu j w id, kiu vigie jam nun
klopoclas pri la antaiiarangoj kon~resaj. Ni
povas esperi, ke sub gvidaclo de prof. Bujwid la movado esperanta ankaii en polaj
rondoj kuracistaj pli disvastigos.

La redakcio ricevis:
Propraj nomoj en Esperanto.Verkita de
prof. P. Ch r i s t a 11e r.
Mezdunarodnijjazik esperanto,ego woznikuowenie, sostaw , stroj, znacenie i razpros!ranenie. De d-ro V. A. Ko p os o v.
De l'esparAanto. De d-ro Cui s nier.
Prezo 0·25 fr. Ce J. Crépin-Leblond, Rennes.
France.
lntarnacia ekspozicio por vojago kaj tu~
rismo. Berlin 1911.
Fundamentaj principoj de !a vortaro
t.Speranta. Verki s E. Boira c. Ce Hachette
d'· Cie, 79 Boulevard Saint- Germain, Paris.
. Konsiloj pri Higieno de R. Stolle. Tradukis J. Bore 1. Prezo O·IO Sm. êe Esperanto-Verlag Mailer & Borel, Berlin.
Komerca korespondo.Prezo O·I O Sm.
Ce Esperanto-Verlag Moller & Borel, Berlin.
Auf sicherer Bahn. Freie Übersetzung
des Zamenhofschen esperantistischen Trutzliedes ,,La vojo". Von Theodor
Fuchs.
Esperanto,seine Entstehungund Bedeutung. Von Theo d or Fuchs.
Esperanto und ldo. Von Theodor
Fuchs.
Du rakontoj de A. ê~hov. Tradukis B.
Kotzin. Prezo O·l O Sm. Ce Moskva Librejo
Esperanto. 26 TverskaJa, Moskvo.
Al Montmartro. Himno. Poezio de J.C a m. Chaigneau,
muziko de F. de Me ni 1. Prezo fr. 0,25.
Le problème de la langue internationale.
De E. B o ira c. Prezo fr. 0,25.
A

*
Supera staba kuracisto d-ro Berger fondis kune kun d-ro FoeïSter, neurologo kaj
d-ro Plachte, praktika kuracisto, la ,,Centran
oficejon por literaturo medicina" (,,Medizinisch literarische Zentralstelle\
Charlottenburg, Kantstr. 19). La instituto intencas unue
helpi al la kolegoj, science laborantaj, havigi al si kaj ekposedi la medicinan literaturon en êiuj lingvoj, kiel ankau en verkad o
de la literaturaj helpaj laboroj, plue volas
doni sian helpon al êiuj institucioj, kiuj bezonas por sciencaj celoj kuracistojn, sper-
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ENH/\\7O:
Partopreno de kuracistoj en dueloj. (Enketo internacia l. (Dai'trigo ). Franc uj o. Opinioj de d-ro
Bos (Marseille), d-ro André M orin (Paris ), d-ro E. Duch e min (Ma ël. Carhais), d-ro Ardouin
(Cherbourg), d ro L. Camu z e t (Rennes), d-ro Br é ban t (Marolles-en-Hurepo :x).
D-ro Briquet
(Arm enti eres). La Kuracista Soldo .
Refera toj - W e i ch s e I b a u m. Pri sangoj en pankreaso êe diabe to. - H e ch t kaj Ko h 1er.
Esploradoj pri ; sepso . - Sa 1o m o n kaj S a x 1. Sulfurreago en urino de karcinom-malsanuloj. M a r tin. La veziko urina dum naskado . - I3 art a . Suprar enoj kaj seksa karakrero. - B o 1a f fi o.
Kistomo polipoza sur la dors o utera sam tempe kun aliaj maloftaj trovaî oi sur la internaj genitaloj.
K e h r e r. Pri la kono de la dermojdaj tumoroj de la vagino. - H e i m a n n. Kia~rade pli longa au
pli mallonga litripozo pos tnaska influas la fari gon de la retroversofleksio. - V. ~cab
o k y. Pri la diagnoza kaj prognoza valoro de la Ehrlicha diazoreag o êe pulma tuberkulozo. - O. D o r n b l ü th. Dekutimigo de morfino per pantopono. - J. S c h a t t en s t e i n. Aldono al la efiko de vazotonino . M . F al t a. Salvarsano êe sufer oj de la okulfundo.
D-ro Séverin
le a rd , Marseille ). Postmortaj operacioj sur vivaj personoj.
Kroniko.

TARlFO DE LA ANONCOJ:
Unufojaenpreso:

Spaco
l/l

1;2
¼
1;8
1;tG

tuta
da
da
da
da

--

--

pago
pago
pago
pago
pago

70
35
18
10
6

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

austr.
austr.
ai:istr.
ai:istr.
ai:istr.

Almenaii 6-foja
enpreso
---

p or êiu:

p or êiu:

60
30
16
9
5

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

Almenaii12-foja
enpreso

aiistr.
aiistr.
ai:istr.
ai:istr.
austr.

-

40 kron.
20 kron.
12 kron.
7 kron.
4 kron.

aiistr.
ai:istr.
ai:istr.
aiistr.
a11str.

11 111111111111 11111
Dep cst komenco de januaro
la kvara jaro de sia ap erad u

1911 , clum

1

1
6erm
anaEsperanto
-6azeto

monata
~azeto
parpropa~anoo
_ _ ~e
__Esperanlo
__ . _ _

Q_._.
_ _ _ _ _ __

estos eld cnata en form o de êiusemajna revuo
kun riêa ra porta kaj literura e nhavo kaj diversaj int eres eg aj aldonoj.

SolarBgulB
apBrilnta
Bspsrilntistil
sBmajna
gazBto

la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte
mendebla êe la pos toficejoj (N-ro 560 de la
listo) por M. 1,25 jarkvarone, eksterlancten
por Sm. 3,50.
Specimeno

kontrau

respondkupono.

Abonantoj ricevos niajn eldonaîoin: La blonda
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W . v. Goethe, esp. B. Küster 0,50 Sm.
kun 20¾ da rabato.

Jara abonprezo kun ,,Liter. Jarlibro " rb.
2.50 (Sm. 2.65), - Sen ,,Liter. Jarlibro"
rb. 2.00 (Sm. 2. 10).

œ-- Oni

ald onu au monon au respondkuponon
por la al se ndo. Nur mendoj superantaj
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonprezo)
es tas efektivotaj afrankite.

Adreso: Warszawa Redakci o -

Varsovio (Polujo )
Krucza 47-A, Administra cio
Hoza 20.
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