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Hemeralopio en la prusa armeo. 

La interesa artiko lo de doktoro Rebrov 
en Vladivostok: "Al la demando pri hemer
alopio" en la januara numero 1911 de 
"Voêo de Kuracistoj" instigis min esplori 
la oftecon de tiu êi malsano en la prusa 
militistaro. 

Oank' al afab leco de sinjoro dokti::ro 
St a p e Ife 1 dt, êefkuracisto de la Wiesba 
dena garnizona hospitalo prosperis al mi 
ricevi ekstrakto jn el la sanitaraj raportoj de 
la prusa armeo pri tiu êi afero por la peri
odo de tridek kvin jaroj. Petinte la perme
son de la generalo êefkuracisto de la prusa 
armeo pri la publiki 'go de tiuj êi ekstraktoj 
en ,, Voêo de Kuracistoj", mi ricevis anko-

rau kelkajn detalajn raportojn pri epidemia 
hemeralo pio dum la jaro 1905 kaj mi po
vis kunmeti jenan skizon: 

Hemeralopio en la prusa armeo estas 
nur spora da malsano kaj gia ofteco sajnis 
ankorau plimalgrandigi je la fino de la an
taua jarcento. Oum la tuta tempo de tridek 
kvin jaroj (1873 - 1907) estis observataj 
êirkaue 800 kazoj de hemeralopio, malgran
da nombro rilate al la militistaro. Oum la 
jaro 1873 estis notataj 82 malsanigoj , dum 
kvin jaroj 1874- 1878: 228, en 1879 nur 4, 
en la sekvintaj du jaroj 1880-18 81: 59, 
en 1884-1888: 121, en 1888 kaj 1889 ne
niu kazo. 
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De la jaro 1890 gis 1900 estas notitaj 1 

nur êirkaue 54 kazoj , de 1901 gis 1907 
74 kazoj, el kiuj 50 malsanig oj apartenis 
al unu epidemio en la gan :iizono de Brieg 
kaj 20 al malgranda ep idemio en Neisse 
somere 1905, pr i kiuj mi detale raportos 
pli sube. 
· Oni vidas, ke la nombro de la hemer
alopiul oj tute ne es tas proporcie dismetita 
tra la apartaj jaroj, sed certe rnalgrandigq_ 
sin montris je la fino de la antaua kaj la 
komenco de la nuna jarcento . 

Niajn Iegantojp eble interes os la fakto, 
insiste akcent ata en diversaj jaraj rap ortoj, 
ke la malsan o okazis preskau nur dum la 
somer aj monat oj kaj preci pe en la orien taj 
militkorpusoj de la provinc oj, najbaraj al la 
rusa imperi o, en la garnizo noj de Koenigs 
berg, Danzig, Graudenz, Th orn, Pillau, Mag
deburg, Neisse , Glatz , Cosel, Brieg. En unu 
raporto estas citataj pli oftaj malsa nigoj in
ter kampar~n oj de Pose walk (Pomerujo) kaj 
gia êirkauajo. Kelkfoje hemera lopio _ estis 
obs erva ta êe malliberul oj en fortika j oj, eê 
en la pliokcident aj garnizon oj de Minden 
kaj Stra ssbu rg. Plej ofte malsanig is malfor
taj kaj post aliaj suferadoj, kiel ekzemple in
termita febro, anemiaj kaj palaj soldatoj ; 
sed sufiêe ofte ankau sanaj kaj fortaj per
sonoj malsanigis, preskau êiam post trola
cigo de la ret ,no per he laj radioj de suna 1 
lumo ta&e au per elektra lnmo dum noktaj 1 

manovroJ. 
Nur malmultaj pacientoj montris gra

vajn difektojn de la retino kaj de la vido
nervo, kelkfoje kserozo de la sklero êeestis, 
sed plej ofte nenormal eco neniu estis trove
bla ; her eda dispozicio, truozo de tab ako 
per fumad o kaj flarado malofte kiel kauzoj 
estis supozeblaj; Jau la eldiro de unu sol
dato, kiu de infana ago somere suferis he
meralopion, sammani ere lia patro kaj tri 
fratoj dum la someraj monatoj estis ataki-

1 
taj de la malsano. 

Pri la epide mioj, jam supre cititaj, en 
la garnizonoj de Brieg kaj Neisse mi de- l 
vas ankorau diri kelkajn vortojn. En Brieg 
malsanigis êirkaue 50 infanterianoj de la 1 

unua kaj dua bataliono de la regimento 15-7, 
en Neisse 20 soldatoj _ de la unua bataliono 1 

de la regimento 23. Ciuj malsanigoj, escep 
tinte unu en marto kaj tri en aprJo, oka
zis en la monatoj majo, junio kaj julio kaj 
preskau êiam post blindetigo per suna lumo 
dum streêanta j marsoj au post noktaj milit
ekzercadoj kaj genera la lacig o. Kelkajn mal
sanulojn, ne trov antajn la vojon dum nok 
taj manovroj, kamarad oj devis konduki 
hejmen. 

Lau la raportoj regimentaj estis tre 

stran ge, ke en Neisse nur la unua bata lio
no de la regim ento 23 liver :s malsan ulojn, 
dum en Brieg, kie du batalionoj de la re
gimento 157 logis en la sama kazerno kun 
la unua batali ono de la regimento 156, 
escept inte unu kazon, nur la I egimento 157 
montris malsanigojn je hemera lopio. Prave 
diras la raporto pri tiu êi afero : Oni devas 
supozi, ke tiel la suna blindetig o kiel la 
streê antaj noktaj marsoj kaüzas la malsa
non, êar pruveb le la I batali ono de la re
gimento 156 ne faris tiel oftajn kaj streêan
tajn ekzercadojn dum varmegaj kaj sunbri
laj tagoj, kiel la 157 regimento kaj nur unu 
noktan manovron. La regimenta raporto de 
Neiss~ kulpigas kiel kauzojn de la malsa
nigo man ovrojn kaj lacigo jn en la ekzerca 
dejo de Lambs dorf, kien la bç1.taliono estis 
elmars inta kun bivaka doj, plie la blindigon 
per la sunb rilo kaj generalan lacigo n. Laü
dire dum la monatoj majo kaj jun io 1905 
presk au êiam regis varmego kaj sunbr ilo. 
Difektoj de la nutr ado, c;ie la vivmaniero 
rilate al fumado au guado de alkoholo ne 
estis pruveblaj, la hemeralop iuloj plej multe 
est is san;ij kaj fortaj soldat oj, lauregule 
vivantaj. La esplorado de la okuloj montris 
êe plej multaj malsanuloj helajn, grizaja au 
bluajn, nur malmult e da pigm ento havan
tajn iridojn, sufiêe ofte dikigon de la pal
pebraj randoj kaj kataron de la konjunktivo, 
kelkfoje ankau negravan keratiton au pingve
kulon sur la rand o de la korneo; iafoje 
êeestis ks eroz o de la_ sk lero. En la spegul 
bildo la okula postajo aperis tre pa la kaj 
anemia, cetere norm ala, nur malofte la re
tino s in montris pli malhela; la vidokapa
bleco tage estis normala. 

La terapio (êie preskaii la sama) estis 
jena: . 

En Brieg oni logigis la malsanulojn en 
du grand ajn êambrojr: de la kazerno, en 
Neisse en la garnizonan hospita lon. Tage 
kaj nokte san itara subo ficiro observadis ilin, 
zorgis pri )Jona nutra do (dublaj viando 
porcion oj kaj legomoj) , 3- 4 foja dozo de 
unu kulero da fisoleo, evito de he la sun
lumo. La ks erozo estis kuracata sukcese per 
ungvento el hidra rgo amido-bich lorata . 

La malsano daùr is 14- 18 tagojn mez
nombre; preskaii êiuj malsanuloj resa nigis: 
Nur la so ldatoj, kiuj montris difektojn de 
la vid okapableco au sangojn en la retino 
ne res anigeb lajn, aû pli ol unu remalsani
gon je hemeralopio , estis eksigitaj kiel invali
duloj. Eble intereso s kelkajn legantojn aüdi, 
ke Jau la raporto j la hemera lopio atakis 
sammezure la soldato jn de diversaj servo 
jaroj kaj ke suboficiroj tute ne malsan i
gis. Rilate al la profe sio antaü la milit-
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servo ne estis rimarkebla diferenc o: kampa- 1 

ranoj kaj metiistoj, au fabriklaboristoj kaj 
ministoj estis sammaniere ataki taj de la mal
sano. Tre interesa estas la raporto de la 
speciala okulist o kaj êefkuracisto de la kvin
dek unua regimento doktoro Kr i en es, kiu 
(mem skri!Jinta: ,,pri akuta hemeralopio" 
1895) estis sen dita Briegon de la generala 
komand o, por konstati la kaiizojn de la 
grandnombra malsanigado je hemeralopio 
en la 157-a regimento kaj por fiksi gia n 
kontraiibataladon . 

Sinjoro Krienes opinias, ke la kai:izo de 
hemeral opio estas malfortigo de la sente
bleco kaj mallargigo de la vidokampo por 
rugaj kaj bluaj lumradioj per sango de la 
pigmento de la retino. La akomodeblec o 
kaj adaptebleco al la malheleco estas mal
grand igitaj per manko de ekvilibro inter la 
konsumo kaj regen erado de la vidstofoj. La 
komencon de la malsano preskaii êiam sek
vigas blindetigo au malutilo de la nutrado. 

Rilate al la kaiizoj de la hemeralopio en 
la 157-a regimento d-ro Krienes evidente 
argumentas, ke nek difektoj de la nutrado 
pek lokalizitaj malsanoj de la retin o au 
horioido (kiel retinito pigmentoza) efikis 
la hemer alopion, sed nur tro forta kaj tro 
daurant a blindigo per suna lumo dum la 
plej helaj monatoj de la jaro kaj ankora•1 
tiu êi cirkonstanco , ke mu I t a j malsanuloj laii 
la rezultato de la spegulesplorado inklinis 
al blindigo pro nesufiêa kaj difekta pigmento 
de la retino. 

~kstere la malsanaj okuloj montris la 
samaJn aliigojn, kiel supre Jau la regimen
taj raportoj estas dirit e, kserozon, dikigon 
de la kornea rando, hiperemion de la kor
ne o kaj konjunktivo , kiuj simptomoj de kel
kaj autoroj estas konsiderataj kiel inklinig
antaj al hemeralopio. 

Aprobinte êiurilate la gisnunan kuraca
don, sinjoro Krienes nkome ndis la uzadon 
de flavgrizaj konkoformaj okulvitroj dum , 

lumplena vete ro por soldatoj, kiuj inklinas 
al blindigo kaj hemeralopio. 

Supozante, ke la minekspluatado pro 
la sanganta lumigado treege inklinigas la 
okulojn de la ministoj kaj metalfosist oj al 
hemeralopio, mi skribis pri tiu êi temo 
al la fama okulkur acisto kaj okulisto de la 
ministoj sinjoro doktoro S c ho en e man n 
en Saarbrü cken. Li respond is al mi, ke he
meralopio inter la ministoj estas tre mal
ofta, certe ne pli ofta, ol êe la alia logan
taro. Cetere la malsano en la okcidenta Ger
manujo estas tre malofta kaj êiam la sekvo · 
de gravaj difektoj en la nutr ado. Versajne 
hemeralopio estas kai:izata per la baciloj de 
la kserozo, kiuj certe kunhe lpas êe malfor 
teco kaj tro]acigo. Diversaj malsanoj de la 
retino kaj horoido malofte estas akompa
nataj Je hemeralopio (ekzemple retinito pig
mentoza ). 

Resumante je la ffno de mia raporto 
la demandojn dè sinjoro Rebrov, mi devas 
diri, ke la observadoj pri hemeralopio en 
la prusa armeo, escepte la pli malgrandan 
nombron, estas preskau konformaj al la cita
joj pri la rusa armeo. Jen la respondoj: 

ad 1) En la orienta Oermanujo okazas 
sporada j malsa nigoj kaj maloftaj epidemioj 
de hemeralopio tiel en la armeo, kiel en la 
loga ntaro. 

ad 2) Plej nombraj malsanigoj estas ob
servataj en la somera sezono . 

ad 3) La daiiro de la malsan o estas 
dµ gis tri semajnoj. 

ad 4) La objektivaj slgnoj estas la sa
maj, kiel en Ruslando ; bedaiirinde la pl i
largigo de pupiloj neniel estas citata. 

ad 5) La kuraciloj esta s ankau la sa 
maj, kiel en Ru3lando: bona nutrado , fisol eo, 
kuracado de la kserozo, indul go al la okuloj. 

ad 6) La samaj kauzoj kiel en Ru,s
lando ank ai:i en Germanujo estas citataj . Cu 
la baciloj de kserozo Judas rolon en la etio
logio de hemera lopio, ankorau ne estas certe. 

Ôis kiu grado povas ekonomia organizacio de kuracistoj 
malakceli la dekadencon de nia ekonomia ekzistado? 

De doktoro L. Skorscheban. 
Estro de la ,,Ekonomia organizacio de la kuracistaro en Wien ". 

La kauzoj de ekonomia dekadenco en 
kuracis taro estas diversaj. La êefaj kau
zoj de proletariigo de la kuraci sta stato, 
precipe en urbegoj, estas unue la lego pri 
malsanulkasoj el la jaro 1888 kun envicigo , 

de monhavaj elementoj de la logantaro en 
la devigan asek urad on de malsanuloj kaj 
due, parte el tio êi sekva nta, entute ne kon
forme al la plinombrig o de la popolo granda 
plimultig o de la studanto j de medicino. Sed 
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estus erare, se oni kulpigÛ.s nur la cititajn 
kauzojn pri la rapida ekonomia dekadenco 
de kuracist oj. Ankau la indiferenteco de la 
registaro kaj de aliaj oficestraroj, kiuj estis 
êiam surdaj kontrau êiuj plend oj de kura
cistaj korporacioj, estas suld aj pri tio, ke 
la plinombro da kuracist oj vivas, anstatau 
kiel pli frue en bonstat o, en zorgoplena 
ekzistado. Kaj ankau ne kiel lasta cirkon
stanco estu akcentita, ke la historia kaj jam 
proverb a diseco kaj maltoleremo inter ko
legoj ma' utilis des pli la situacion, ju pli 
gi estis el si mem ne kontentiga. Kaj eê 
pli! Kiam igis la mizero en kura cistaro plej 
altgrada , tiam disput o kaj malpaco en niaj 
rondoj atingis ne nur la plej altan gradon , 
sed plej bedaurinde ili manifestigis antau 
la okuloj de la publik o, pro kio niaj mal
amikoj havis bonan okaz on eluzi kontrau 
ni la situacion. La unuaj klopodoj pro orga
nizo de kuracistaro estis malhelpataj per 
politikaj kaj religiaj diferencoj, enp enetrin
taj ankau en la rondojn de nia kuracist 
aro kaj malebligantaj tiel êiam unuecon . 

Nur kiam la provinc aj kuracistoj de 
iualsupra Austrio arangis la unuan fojon 
rezistencomovadon kaj turnis sin al la ko
k goj en Wien pri e vent u a I a monhelpo, 
nur tiam ekmontrigis tie kaj êi tie ankau 
en Wien iom da intèreso por la afero kaj 
disvastigis iom post iom ankau en la rezi
dencurb o, instigite el kelkaj centroj, la ten
denco: unuigi kuracistaron sur ekonomia 
bazo. 

Konsiderante, ke ekkomencis samtempe 
ankau en aliaj kronlando j de la regno 
Austrio, t. e. en Bohemujo, supra Austrio, 
Stirio, Karintio kaj Morav ia la sama mo
vado, la afero, kvankam ne promesanta en 
WienA grandan sukce son, tamen pru ne ripo
zis. Ciu konant o de la situacio en la rondo 
de Wien'aj kuracistoj (konsistan ta el tro 
heterogenaj elementoj), devis ankorau en la 

. jaro 1906 konfesi, ke fonda de ekonomia 
organizacio ne estas esperebla. Tam en en 
autuno de la sama jaro okazis la miraklo : 
la fondigo de ekonomia organizacio efekti
vigis kvazau dum unu nokto. La 16-an de 
decembro okazis la fondiga ku1!yeno en la 
êambrego de ,,Gesellschaft der Arzte" cSo
cieto de kuracistoj). Kritike konsiderante la 
4¼ jaran funkciadon de tiu organizacio, 
fondita kun nesufiêaj monrimedoj kaj kun
iginta neorientitan anaron, oni devas kon
fesi, ke gi malgrau tio, ke gi ne estis kom
pleta kaj ne disponis pri sufiêe da mono, 
atingis tamen rimarkind ajn sukcesojn kaj 
tial gi povas esti satata kiel pruvo po r ab 
soluta neceseco de firma, unueca organi
zacio. 

Mi volas per la sekvantaj ekzemploj 
kritike kaj objektive ilustri la organ izacion 
en Wien rilate al giaj sukcesoj kaj malsuk
cesoj. 

1) Ja m en la komenco, t. e. en febru
aro 1907, sciigis la kuracistaro en Wien 
pri tre malagrabla afero . La registaro in_ 

· tends ara ngi en la pave konstruotaj klinikoj 
pagot ajn apartajojn . Plenzorge, antau
vidante certan malvenkon, estis la organi
zacio devigata kome nci bataladon kontrau 
tiu nova projekt o, kiu estus grave maluti
lanta kura cistajn intereso jn. Dum kelkaj mo
natoj ni ne sciis, êu esta s la fino de nia 
batalado venko au malve nko. La lasta estis 
tiom pli sup ozebla , ke en la du ginekolo
giaj klinikoj, tiam preskau pretaj, estis jam 
prepar_itaj ejoj por instalado de la pagotaj 
apartajoj. La juna organizacio atingis glo
ran venkon. La registaro forlasis A la inten
con pri instalado de tiuj apar taj oj en la 
klinikoj, la êambroj, por ili destinitaj, estis 
aran gitaj por aliaj celoj. Mi volas rimarkigi 
jam en tiu êi loko, ke la granda su kceso de 
la tiam ankorau nekomp leta organizacio 
elvokis altg radan intereso n en kuracistaro. 

2) La ordinejo de du specialistoj, 
okupataj êe unu el la plej grandaj malsanul
kasoj en Wien , estis malluita. Estu apude 
rimarkite, ke i1i pagis la ejon el sia posa. 
Konsiderante, ke tempo kaj loko de la or
dinado estis de la kasestraro precize fiksita 
kaj la du kolegoj, specialistoj por veneraj 
malsanoj, spite fervora serêado ne trovis 
konvenan ejon, ili estis en granda emba
raso . Tiutempe la malsanulkaso konstruigis 
propran domon . La kolegoj sciigis, ke en 
la subte ra etago de tiu domo trovigos êam
broj, kiujn la kaso ne bezonos kaj kiuj po
vus esti bone uzataj por la celoj de ordi
nado . La du kolegoj vizitis nun la kasestron, 
plend is pri sia malagrabla situacio kaj petis, 
ke la koncemaj êambroj estu donitaj al ilia 
dispon o. Tiuj êi petoj esti s malafable rifuzitaj • 
En ilia malespero la kura cistoj serêis hel
pon êe la organizacio . Ili ricevis la konsi
lon, ke, êar estas ja nenio por perdi, ili 
avizu al la estraro de la kaso, ke i1i estas, 
Jau decid o de la orga nizacio, devigataj sta
rigi la jenajn postulojn : cedo de la logejo 
(pagata de la kas o) por ordinadaj celoj kun 
senpaga lumigado kaj hejtado, dungo de 
vartistino kaj du asist entoj, alie iJi devus 
rezigni pri ilia pos teno. Post ok tagoj estis 
êiuj postuloj de la du kolegoj plej afable 
plenumitaj . 

3) En priva ta malsanulejo estis kolego, 
okupata ne nur kie l kuracisto, s ed ankau 
kiel definitive elektita administranto . Okaze 
de instalado de nova pli granda kaj luksa 
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malsanulejo kaj fermo de la malnova estis 1 

tre maloportuna al la estraro tiu duobla 
funkcio de la kuracisto (sekundario kaj ad
ministranto ) kaj gi provis Iiberig i de la 
genanta oficisto, komence bonanime kaj fine 
per disciplina procedado . Estas interese, ke 
la kolego tiam ekmemoris, ke ekzistas la 
organizacio, eê ke li estas gia ano,A kvan
kam ne paginta gis tiam la kotizajon. Li 
sendis tuj la monon kaj vizitis post kvar 
tagoj la estron de la unuigo, por plendi pri 
sia afero. Tiu turnis sin jam la sekvintan 
tagon al la estro de la malsanulejo, petante 
permeson pri enrigardo en la disciplinarajn 
aktojn. La pEto estis plenumita kaj la dele
gitoj ekzamenis la plendojn, direktitajn kon
trau la kolego. Antau ol la kolego serêis 
helpon êe la organizacio, li transdonis sian 
reprezentadon al advokato. La estraro de 
la malsanulejo trovis konvena interrilatigi 
antau êio kun tiu jura konsilanto, propo
nante al la kolego ki'el remuneracion 5.000 
kronojn (aiistr. monsist.) kaj fine estis alkon
sentitaj 10.000 kronoj, êesigo de la disc :pli
na procedado kaj eldono de bona certifikato. 

La faktoj, sub 2) kaj 3) cititaj, pruvas, 
ke simpla interveno de la organizacio estis 
sufiêa, por igi cedema la iom obstinajn kon
trau ulojn. 

4) En Wien ekzistas modela instituto, 
la mondfama: ,, Wiener freiwillige Rettungs
gesellschaft" (libervola societo por tuja hel
pado). Tiu disponas pri granqa kapitalo kaj 
pri êiujare grandaj enspezoj. Gi estas ekvi 
pita plej moderne, unuaklase , kun automobil
parko provizita. Tamen la kuracist oj de la 
societo plendis, ke estas al ili eble plenumi 
iliajn taskojn nur per streêado de êiuj fortoj, 
kvankam la ricevita salajro ~stas entute ne
sufiêa. La organizacio prizorgis ankau tiun 
êi aferon. 

Post monatojn daiiranta batalado kon
trau la societo gi estis A kontentige arangita. 
La sukceso estis akirajo de 20.000 kronoj 
pli da salajro, dividita inter la helpkuracistoj 
de la societo. 

5) Malgranda malsanulkaso subite eks
igis, ne dirante la kaiizon, unu el giaj re
gionaj kuracistoj, kiu plenumadis la servojn 
por la kaso jam de sep jaroj. La eksigito 
petis la helpon de la organizacio, kiu inter
venis êe la kasestraro, post kiam unue la 
kaso estis bojkotita. Estis sufiêa unu inter
parolado por sukcesa arango de la afero 
kaj samtempe akiro de gravaj profitoj por 
êiuj 24 kuracistoj de la kaso, nome de fiksa 
pozicio laii egale starigitaj kontraktoj. Na
ture estis la eksigo nuligita. 

6) Regiona kuracisto de unu kaso estis 
eksigita sub la preteksto, ke li certe ne vo-

los san~i sian logejon , kio igis nec esa pro 
adm inistraci aj kaiizoj. Kiam la estro de la 
organLacio vizitis la kasestron, por forigi 
la diferencojn, oni sciigis al li, ke la ofico 
jam estas fordonita al alia kolego kaj nenio 
plu estas farebla . Per interveno de la orga
nizacio ankaii titi êi afero estis bone finita. 

7) La landestrar -J de malsupra Aiistrio 
intencis .preni en r,ropran administradon la 
(gis nun statajn) malsanulejojn kaj klinikojn. 
La organizacio energie kontraubatalis fun 
êi projekton, per kiu ne nur la humanecaj 
kaj por instruado de med icino destinitaj in
stitutoj, sed A ankaii l 1 kuracistoj mem sendu
be estus subjetitaj al politikaj influoj. La or
ganizacio sukcesis interesi por la afero êiujn 
kompetentajn rondojn kaj instigi la kolegion 
de profesoroj al plej energia kontraiistaro, 
per kiu la projekto, respekti ve ties defini
tiva decido, estis prokrastita. 

8) En Wien ekzistas el privataj monrime
doj admi nistrata naskejo por malriêulinoj. 
}'ies estraro intencis arangi pagotan aparta
jon. La organizacio tuj intervenis kaj suk
cesis atingi, ke estas nur akceptataj tiaj 
monhavaj pacientinoj, kiuj havas cerMikaton 
de iu kuracisto kaj la kuracadon prizorgas 
ne la kuracistoj de la instituto sed la ku
racistoj, de la pacientinoj libervole veni
gitaj. 

9) La stataj helpkuracistoj petoskribis 
refoje sed sensukcese pri plialtigo de ilia 
salajro. Per interveno de la organizacio ili 
ricevis rimarkindan plialtigon tiel, ke ekzistas 
eê multaj prak tika j kuracistoj en la êefurbo, 
kies enspezoj ne estas tiomaj, kiel la ens
pezo de la sekundario au asistento. 

10) Estu fine priparolita ankaii la kazo, 
kvankam ne okazinta en Wien, sed kiu ta
men havis senperan kunligon kun la êi 
tiea organizacio, êar gi koncernis kolegon 
en plej proks _ima regior:o en malsupra 
Aiistrio. Ankaii en tiu êi kazo esfü la suk
ceso akirita per helpo de la Wien'a orga
nizacio. Kolego, estante de 18 jaroj komu
numa kuracisto kaj samtempe la kuracisto 
de tiea brikfabriko, estis iutage avizita de 
la fabrikestro, ke li devas translogigi en 
najbaran komunumon . La simpla kaiizo por 
tiu êi postulo esti s, ke oni volis per enlo
gigo de la kuracisto rentumigi la malplene 
starantan domon de iu akciulo. Kvankam 
la . kolego klarigis, ke lia logejsango signi
fus ne nur la perdon de lia pozicio, kiel 
komunuma kuracisto, sed ankaii de la rajto 
al pensiigo, tamen la fabrikestro persistis 
pri la postulo. La kolego estis eksigita kaj 
la organizacio bojk otis la oficon. Konside
rante, ke la fabriko povus el la proksima 
êefurbo (kvazaii el granda provizejo ), facile 
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ricevi novan kuraciston , la organizacio de- 1 

vis energie klopodi, por gin malebl:gi. Per 
solidara kun agado de êiuj faktoro j sukcesis 
malhelpi, ke la fabrik o ricevu kuracfst on 
kaj post monat ojn longa vana serêado estis 
la fabrikestro fine devig ata interkomprenigi 
kun la eksigito, kiu nun estis denove ak
ceptita, sed Jau kontrakto, en kiu e::estas 
ankau la kondiêo, !au kiu refoja eksigo 
esta s ebla nur ½._un konsento de la kompe
tenta kuracista Cambro . 

Est us ja eble daurigi la serion de sa
maj ekzempl oj per ilustrado de aliaj faktoj, 
sed gi estas , !au mia opinio, superflua, êar 
la celo de tiu êi priskribado ne estas doni 
kompletan referat on pri la agac:lo de nia 
organizacio en Wien, sed nur p: uvi per 
kelkaj konvenaj ekzemploj , kian la organi
zacio havas signifon. Estas fakto, generale 
konata ne nur êe ni en Austri o, sed presk au 
en tuta Europ o, ke la ekono mia stato de 
la kuraci staro rapide malb onigis. En la an
tauorganizac ia periodo restis la plej urga n
taj protes toj de la au.stria kuracistaro ne
respektitaj kaj la socia bonfarto est is pri
zorgata per helpo de nerekompencataj ko-

D-ro Séverin Icard (el Marseille). 

Postmortaj operac10J 

legoj. Instigite per la ciam pli kaj pli gran
da mizero, la kuracistaro kreis fine la apro
batan helprimedon : la organ izac ion . Tiu 
pruvis jam dum gia komenca tempo, ke gi 
estas la unika potenco por forigo de gran da 
maljusteco de la nuna jarcento , kiu sin es
prima::; en nerespektad o de plej primitivaj 
postuloj de la kuracistaro , kiel ankau por 
restituo de la socia pozicio, kiun la ku
racisto meritas lau sia senlaca agado por 
la bonfarto de la homaro. 

-Estas dezirinde, ke tiuj ekzemp loj estu 
êie satat aj Jau ilia merito , por ke balda u 
malaperu la honto de nia jarce nto t. e. ku
racista proletario. 

(Tradukis d-ro S6s). 

Rimark o : Ni dank as tiun êi artikolon 
al la kolego, kiu estis iniciatinto kaj de post 
gia fond o estro kaj plej agema ano de la 
orga nizacio en Wien . La êi tiea kolegaro 
suldas multan danko n al la meritp lena kun
batalan to por kurac istaj sociaj interesoj. La 
Wien'a organ izacio estas sendependa parto 
de la regna organizacio en Austrio. (La 
tradukinto ). 

. . . 
sur v1va1 persona]. 

Faktoj, pruvantaj la dangeron de la sajnmorto en hospitaloj. 

(êapitro II. de la mond fama ve r ko de d-ro Ica r d, pr e miita en la ja ro 1910 de la Pari za 
A k ad e ru i o d e s c i e n c o j). 

Tradukita !au permeso de la Autoro. 

(Daurigo). 

0 b <; e r v a Î o. Sajnmorto de frenezulino, ve
kiganta êe la unua ektranêo de la skalpelo en la 
amfitealro de sekcadoj en la frenezul.jo en Malt?. 

,,]en kortus anta anek doto, komuniki ta 
al mi de unu stud ento de medicino, kiam 
mi estis , kiel eksterul o. en la hospital oj de 
Parizo. Mia kamara do estis grandk reska, forta 
junulo, ses piedo jn alta . Lia bronzkolora 
vizago estis sulkigita de cikatroj, kies ori
ginon mi ne konis. Li venis en Fran cujon 
por sin perfektigi en la studoj de medicino, 
ricevinte êiujn grad ojn en la fakultato de 
Malta kaj tre avida de scienco, li frekven 
tad is diligente la kurson Îlirurgian de d-ro 
Chass aignac en la hospit alo Lariboiss ière. 

Renkontante nin reciprok e êiutage êe j 
la lito de malsanuloj, ni kunli gis nin per 1 
amikeco kaj interparolis ofte pri la aferoj 
prof esiaj post la vizito de la majstro. 

Unu tagon, kiam mi petis lian helpon 
êe autopsio , la Maltano diris al mi, kunti
rante la brov ojn. 

e sen emoc io mi faras la unua n 
ektranêon per sl<alpelo sur kadavro kaj mi 
rakon tos al vi la kauzon de tio êi. 

Antau kvin jaro j mi apartenis al la servo 
kuracista de unu frenezulejo en mia lanqo. 
Frenezulino mortis nokte , kiel oni supo zis, 
pro rupturo de aneü rismo kaj sia korpo 
matene estas transpo rtit a al la amfiteatro. 
Car mi estis la sekvontan tagon ekzam e
nota pri la visce roj ab domena j, mi iris sola 
en la êambr egon de mort intoj, tenante 1am • 
pon en unu mano kaj la instrum entan 
kesteton en la alia . Estis la deka horo ves 
pere. 

La indi viduo kus is nuda sur la tab lo 
marmora. Mi eltiris la instrument ojn el la 
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skatoleto kaj sta rigint e la lampon sur la epi
gastro de la mortintino, por pli bone vidi, mi 
intencis malko vri la hepaton, kies sistemon 
arterian mi volis stud i. Per certa mano mi 
komencis la ektranêo n. Tam en apenau la 
pinto de la bisturo penet ris en la karnon, 
kiam Agranda krio aiid igis. La mortintino sidi
gis, jetante teren la tamp on, kiu estingigis 
kaj mi eksentis siajn ungojn, gratantajn 
mian vizago n, dum sia alia mano , malseka Il 

kaj malvarma kiel glacio, kapti s miajn ha
rojn kaj frapad is per konvulsiaj movoj mian 1 

fronton kontrai'.1 la angu lo de la funebra 
kusujo. Mi ne provos priskribi al vi la te
ruron de tiu baraktado. Mi estis freneza ... 
mi kriegis pro dol oro . .. kaj mia mano, 
armita per la ska lpelo, frapis en mal
plenon ; A tamen sub ite la skalpelo trafis 
malhelpajon kaj mi sentis min liberigita de 
la terura pr emego " .. gemo obtuza audig is 
kaj mi falis sveninta tere n. 

La sekvintan tagon frumat ene miA ekse n
tis, ke iu skuas min êe la sultro . Gi est is 
gardisto de la amfiteatro , kiu demandis 
min, kio okazis kaj kio kaiizis mian svenon. 

Mia unua rigardo direktis sin sur la 
kadavron. La mortintino kusis sur la flanko 
kun sangmaku lita abdome no. Sia maldekstra 
mano premtenis tufon da haro j, kiun si est is 
al mi elsirin ta kaj la dekstra mano penis eltiri 
el la sino la ska lpelon, kiun en mia kon
fuzo mi al s i enigis en la kor on . .. Mi 
komprenis êion. Tamen mi ne volis diri la 
vero n". (Cita s Bouc hut) 32

). 

0 b s e r v a j o. - Virine, deklarita mortinta, 
revenas al la vivo en la êambro de mor!intoj en la 
momento de la entombiga ceremonio. 

En sep tembro 1905 oni akceptis en la 
hospitalo n de Iseo (provinco Brescia) viri
non ido havan, nomatan Péa, por sin flegi 
en grava malsa no. Malgraii sindonaj zorgoj 
de la kura cistoj post kelkaj tago j Péa mor
tis. La morto estis konstatita , la dokume nto 
pr i tio êi pretigita, la mortintino vestita kaj 
lok ita en la êa mbro de mortintoj . La filinoj 
de la mortintino telegrafigis al A sia patro, 
p ar ano nci a l li la grava n novajo n. La se 
kvintan tagon matene, kiam la parencoj kaj 
konatuloj atendis la horçrn de enter igo, dum 
oficistoj de la funebraja entrepreno t:stis 
metontaj la korpon en la êerkon, on i au.dis 
gemo n kaj sa mtemp e Péa malfermis la oku•• 
lojn kaj rigardis mirigita êirkau si. Oni sin 
tuj tran sportis sur la liton, kie si plene re 
konsciig is el la stato letargia, kiu kaiizis, ke 
o ni sin rigard is kiel mortintan. 33

) 

32) En Les Signes de la mort. Paris 1883 p.94 kaj 95. 
'13) Tiun êi observaîon komunikis al ni s-ro 

Guasco Gio. Vincenzo, estinta subp refekto en Sainte
.Marguerite, Ligurie . 

0 b se rv aj o. - .Malsanulo · en la Pariza ko
muna hospit alo, kies litkarto, sub skribita de in
ternulo, enhavis la vortojn: mort o k o n s t a t i ta , 
revenas al la vivo sub influo de malvarma bano. 
Trou ssea u alestis êe tiu êi fakto. 

,,De longe oni jam sc iigad is el diver
saj landoj , en kiuj Îlolero disvastigis, pr i la 
dangero de tro ba ldauaj enterigoj kaj pri la 
g, avaj eraro j, kiujn povas kauzi en tiu êi 
malsano sajno de la mort o. Unu el la plej 
interesaj kazoj, kiujn mi observis en la ko 
muna hospitalo, konfirmas tiujn avertojn, 
tial mi petas vin gin dispub likigi, kiel gi 
tion êi, laii mi, meritas . 

,,lnfaAno, ses au sep jarojn aga, ata
kita de holero, kusis en agonio, malvar
ma, kun malbrilaj okuloj, en unu el la litoj 
de la êambro de Saint Bernard en la ko
muna hospitalo. Sur gia litkarto ensk ribis 
internu lo: 1 a m o r t o k o n s ta t i ta. 
Pro kelkaj aiitom ataj movoj en la regiono 
de la labioj oni prenis la ideon trakti gin, 
kie l asfiksiu lon, per malvarmo au per lon
geda ura ban o. Oni gin transportis en banon 
je 14°: gi ésis tie êi lokita kiel senviva 
korpo; la kap on subtenis en la manoj ho
spitala servanto . Post kvin minutoj da ma
sagado de la membroj en akvo la respirado 
komencis reaperi, la brustkesto sin dilatis, 
la naztruoj oscilis. Post dek minuto j la respi 
rado abdomena estis sentebla, gi farig is ge
nera la kaj alta. Post kvaronh oro la bu so 
iom malfennigis, la infano osce dis, la pa l
pebroj dis igis; la oku loj reprenis iom de 
la brilo, kiun ili estis tute perdintaj. Laii 
nia unua ideo ni plia ltigadis tre malrapide 
la temperaturon de la bano. Apenaii gi est is 
atinginta dudek du gradojn, kiam ni ekvi
dis, ke la respirado de la malsa nulo plimal
faciligas kaj fine post kelkaj minutoj preskau 
tute êesas . La indiko estis evidenta: oni de
vis malp lialtig i la temperaturon de la akvo, 
por remeti la infanon en la unuajn kondiêojn, 
kiuj tiom al ni prosperis . Lau nia atendo 
tio êi sukcesis; malvarmo dum kvin minutoj 
sufiêis, por redoni al la infano la resp irad on. 
Dume venis s-ro T rousseau, kiu jetsprucigi s 
malvarman akvo n sur la vizagon de la mal
sanu lo. Facila gemo, spirado pliprofunda, 
levigo Je la palpeb roj atestis tuj pri la viva 
sentado, ki un la infano havis . Denova 
aspergo faris ankorau pli rimark indan efi
kon . La infano movadis la membrojn kaj 
turnadis la kapo n. Oni aiidis la vorton 
m a I v a r m e sort i de gia buso. Apude 
estis se ringo kaj venis al mi la ideo elpren i 
el gi la pistonon kaj plenigi per akvo mal
varma la instrum ento n. La sprucflu o de la 
akvo, sortanta per sia propra pezo el la tubo, 
estis direktata sur la frunton de la infano, 
kiu eksentis vivan impreson. M i a D i o, 
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k i e 1 m a 1 var me, gi diris. Baldau poste 
gi povis sidigi kaj trinki dufoje post asper
gado dum dudek minutoj per tiu sama ma
niero, kiun oni interrompadis de tempo al 
tempo, por sekigi la infanon per sekaj tukoj. 
La infano jam reakiris iom da fortoj, gi hel
pis al si per la manoj, i:;or sirmi la vizagon 
kontrau la fluo de la akvo, kiu gin genis. 
La koro batadis , la cirkulado e~tis sentebla, la 
piedo, kunpremita super la kruro, farigis 
rozkolora. Frapante per la manplato sur la 
femuron, oni aperigis gian rugigon, la ko
loro de la vizago estis kontentiga. Ni pen
sis, ke ni povas gin transporti en la Jiton. 
La unua ekzemplo de asfiksio, kauzita per 
ekstera varmigo, kiun ni estis vidintaj antau 
nelonge, ne prezentis sin al nia penso. La 
infano estis envolvita en varman kovrilon 
kaj kusigita en la lito. La spirado baldau 
malfaciligis kaj post du minutoj la infano 
êesis vivi. Oni gin denove transportis en 
banon, tamen sen sukceso. Enmeto en mal
varman akvon ne povis plu efiki sur ka
davron ... (Citas Pigeaux) 34). 

0 b s e r va j o. - Malsanulo en la hospitalo 
de Charité en Par is, deklarita mortinta de la pro
fesoro Andral, estis revivigita per artefarita respi 
rado. 

En decembro 1854 viro dudek unu jarojn 
aga, kusanta sur la lito n-ro 5 en la êambro 
Saint-Felix (Charité, apartaîo de s-ro An
dral) estis akceptita pro epistakso ripeti
ganta kaj tre abunda, kiu lin faris anemia. 
Unu matenon li eksentis doloron en la dek
stra flanko, tiel fortan, ke oni ne povis ektu
si lian abdomenon, ne provokante )i ajn akrajn 
kriojn. Samtempe ekzistis sinjetado, mal
trankvileco, sed neniom da febro. Por kon
vinkigi, êu tiu êi doloro devenis el iu lezio, 
au êu gi estis nur sentado trograndigita 
pro la timo, kiun al la malsanulo kauzis 
holero, kies kelkaj kazoj tiam en la sama 
êambro estis, oni submetis lin en êeesto de 
s-ro Andral al inhaladoj de Îlloroformo. Li 
estis en la pozicio duonsida, apogita sur 
kusenoj, alte kusigitaj (tiun êi pozicion li 
êiam konservis pro sia granda kresko ). La 
unuaj inhaladoj estis senefikaj kaj oni estis 
devigitaj apliki al li tri fojojn sub la nazon 
kompreson, malsekigitan per Îlloroformo, ne 
malhelpante tamen aliron de aero. Oum tiuj 
êi procedoj li subite estis kvazau fulmo
frapita. La spirado haltis, la pulso farigis 
neperceptebla, f in e l a k o r b a t a d o n e 
est i s p I u k on s t a te b I a p e r 1 a o r e 1 o. 
Oni uzis e k s ci t a don per akvo malvarma, 
pinêado de la hauto k. t. p. S-ro Axenfeld 

"·
1

) En Gazette médicale de Paris vol. 3. n-ro 
15 de 5-a aprilo 1832. p. 155. 

enprofundigis kelkajn fojojn s1a1n fingrojn 
en la superan aperturon de la laringo (!au 
indikoj de s-ro Monod), sed êio estis sen
utila. S-ro Am:\ral havis la feliêan ideon 
fari respecon de artefarita respirado per alter
na kunpremado kaj relasado de la abdomenaj 
kaj brustkestaj parioj. La malsanulo ne re • 
vivigis kaj s-ro Andral diris jam: ,,Li ne 
estas pli viva, ol la kadavroj en la amfi
teatro". 

Tamen danke al sindonemo de s-roj 
doktoroj Axenfeld kaj Lacaze, kiuj ne êesis 
fari tiaspecan respiradon artefaritan, la 
malsanulo fine post kvin min utoj faris mal
longan enspiron, kiun sekvis alia nur post 
kelkaj sekundoj, poste la respirado reguligis. 
Tamen dum unu horo ekzistis deliro kaj 
konvulsioj kvazau tetanaj : la pulso restis 
malgranda kaj regula (Citas Duchesne de 
Boulogne). ~ 

0 b s e r va j o. - Indiana estis deklarita kiel 
mortinta en la r.ospitalo de Calcutta kaj ai:itopsiata 
ses horojn post lia transporta al la amfiteatro de 
la fakultato de medicino : la batado de la koro 
persis tis, kion oni senpere konstatis êe la malfer
mo de la torako. 

La 1-an de februaro 1861 oni alportis 
el la civila hospitalo de la fakultato de me
dicino en Calcutta, por fari autopsion, la 
korpon de unu Indiano, en la ago de êir
kaue 25 jaroj. La transporto al la amfitea
tro okazis je la 6 matene kaj cirkaue A je la 
7 oni taris la injekton de la solvajo ar
senika en la arteriojn. Je la 11 horo la 
prosektoro malfermis la torakon kaj la abdo
menon, por sekci la nervon simpatikan. Tag
meze s-ro Macnamara vidis klare, ke la 
koro batas. Ekzistis movo vermikulara re
gula de la vestibulo kaj de la ventrikulo 
dekstraj. La perikardo estis malfermita kaj 
la koro nudigita en sia natura pozicio mal
dekstre. La agado de la koro, kvankam re
gula, estis tre malforta kaj malrapL'a. La 
vestibulo maldekstra ankau funkciis, sed la 
ventrikulo maldekstra estis kuntiriginta kaj 
rigida kaj sajnis senmova. Tiuj êi sistoloj 
spontaneaj dauris gis la 12 horo 15 minu
toj kaj eê post tiu êi horo la flanko dekstra 
de tiu êi organo kuntirigis sub la influo de 
stimulilo, ekzemple skalpelo kaj tio êi daüris 
ankorau dum unu kvaronhoro. 

Tiun êi fakton rakontis la Îlirurgo de 
brigado W. Curran kaj citas gin William 
Tebb kaj Vollum 35). Kiel ni diris pli supre, 
la persisto de korbatoj, konstatita êe la mal
fermo de la brusto ne pruvas, ke oni au
topsiis vivantan homon; tamen aliflanke ne-

3• ) Loc . cit. p. 236, lau la Heath, May, 21 sep 
tembro 1886 p. 121. 
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nio pruvas en simila okazo, ke oni auto 
psii s mortintulon. La homo, pri kiu temas, 
estis en la amfiteatro de êirkaü e sep horoj, 
kiam la korbatoj haltis; li estis transportita 
el la civila hosp italo, do la morto antaüve 
nis je sufiêe malproksima horo. Pro tiu êi 
tiom longdaür a persista do de la korbatado, 
konstatita tiel longtempe post la momento 
de la supozata morto, oni rajtas demandi, 
êu tiu êi koro, kuntiriganta ankoraü kiel 
simpla hist o muskola en la momento de la 
aü.topsio, ne kuntirigadis efektive kiel organo 
centrala de la cirkulado en la momento, kiam 
la bedaürinda lndiano, deklarita mortinta, 
dum li estis eble anko raü vivanta, estis 
transportita en la amfiteatro n, versimil e sen 
iu ajn esploro. 

0 b se r va Î o. - Vundita homo, deklarita 
mortinta sur la operacitablo, revenas al la vivo en la 
hospitalo de Sankta Josefa en Youkers. 

Edw. Mc. Elroen ricevis en 1907 fra
pon sur la kap on en la strato de Youkers 
(Westchester-County ) : el tio êi rnzultis frak
turo komplikita de la kranio. La vundito 
estis transportita en la hospitalon de S-ta 
Jo~efo en tiu êi urbo . Dum li estis sur la 
operacitablo, li falis en la sta ton de sajn
morto. Oni perceptis êe li nek korbatad on, 
nek respirajn movojn kaj êiuj penado:, kiujn 
oni faris, por lin revenigi al la vivo, restis 
sensukcesaj. Oni lin deklaris mortinta kaj do
nis ordonon forigi la kadavron : unu hospi
tala servantino, preterpasante, rimarkis tre
madon de muskoloj sur unu el la kruroj de 
la supozata kadavro. Esp lorante lin pli de
tale, oni ekvidis analogian tremadon de la 
torakaj musk oloj. Tiam oni )aris envejnan 
injekton de la normala solvajo de la mara 
salo kaj oni rekomencis la procedojn de la 
artefarita respirado. lom post iom la koro 
denove komencis bati kaj respirad o reapa
ris. Post dutagaj senê esa j flegoj la malsa
nulo rekonsciigis. Li resti s en la hç_>spitalo 
sep semajnojn kaj eliris resanigita Uurnaloj 
medicina j de la jaro 1907). 

0 b se r va î o. Sajna morto: spontanea 
revivigo en la momento de la aiHopsio (Hospita lo 
de New-York). 

En la monato majo 1864 unu homo 
mortis sub;te en hospitalo de New-York kaj 
êar la kuracistoj ne povis klarigi al si la 
kauzon de la morto, i1i decidis fari au to:
psion. êe la unua ektranêo de la ska lpelo 
la supozata mortinto revekigis kaj baldaü 
komplete revenis al la vivo (Citas d-ro P. 
Hartm ann). 36) . 

' 8) F. Hartmann : Enterré vivam. Leipzig 1895 
p. 80. 

0 b s e r v a î o. - MaJsanulo revivigis en la 
êambro de mortintoj kaj vivis ankorai:i du tagojn 
(Komuna hospitalo en X . . . ). 

La fakto okazis en 1886 en la komuna 
hospitalo en unu 1re granda urbo, kies no
mon ni prisilentos pro insisto de la êeet~in
to, kiu al ni komuniki s tiun êi observajon . 
Unu malsanulo el la êambro de februloj 
estas kiel mortinta transportita en la êam
bron de mortintoj, sed baldaü oni ekrimar 
kis, ke li donas sign ojn de vivo, rekusigis 
lin en la liton kaj li vivis ankorafi du ta
gojn . 

O b s e r v a î o. - Malsanul o el la hospitalo 
de St-Julien de Savol (Canada ) revivigas post kiam 
li estas per du fojoj deklarita de la êefkurac isto 
kiel mcrtinta. 

La frato Célestin Guillet de la kongre
gacio de Oferuloj (Oblats ), hodiall (1909), 
aga 67 jarojn kaj loganta en )~ Misio apud 

-la lago Muskey en la cparh10 de Pnnce 
Albert, estis atakita de variolo en 1867 kaj 
transportita en la hospitalon de S!. , ulien
de-Laval, kiun subtenas la monahin oj de 
St. Vincen t de-Paul. Li havis la liton n-ro 
17. Post kelkaj tagoj li sajnis morti kaj oni 
lin konsider is mortinta. En la momento de 
la vizito la kuracisto alproksimigis <li li kaj 
post esploro diris al la fratino dejoranta: 
,,La n-ro 17 mortis, bonvolu lasi lin envol
vi". Kiam la frat ino alvenis, por lin envo lvi, 
si konstatis restaîon de la vivovarmo, 
havis do dubon pri la real eco âe la mo1-to 
kaj si prokrastis la envolvadon spite la opi
nio de alia fratino, kiu deklaris: ,,Li vere 
estas mortinta, gi estas nedubebla". La se
kvintan matenon alven is denove la kuracisto 
kaj li montris grandan miron, kiam li ekvi
dis la Asupozatan mortinton ankorau sur sia 
lito. "Cu vi do - li diris al la fratino -
volas fari relikvojn de la n-r o 17 ?" La 
fra tino eldir:s sian timon kaj la kuracist o 
ne insistis pri A senprokrasta enter igo kaj 
lasis la aferon. Cirkau la 5- 6 horo post
tagmeze la saman tagon la supozata mor
tinto ekkriis: li revenis al la vivo kaj post 
kelkaj semajnoj li forlasis la hospitalon tute 
resanigita. 37

). 

Observa î o. - La infanoj, trovitaj vivaj 
en la sino de la patrino en la momento de la ai:i
topsio (La hosp·tal o de S-ta Antono en Paris kaj 
la hospital o de S-ta Bartolomeo en Palerm o). 

D-ro Kergarade c, membro de la Aka
demio de medicino, raportis la sekvantan 
fakton, kiun li per sone obse rvis. ,,En 1807, 
li diras , kiam mi estis kuracisto internulo 

37) Ni ricevis tiun êi observaîon de mo11sin
joro Emile J. Legal,. episkopo de ~aint-)\lbert. "Ciui!1 
detal ojn - li konfmn as - doms al 111 la frato G. 
Guillet mem la 28-an de februaro 1909". 
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en la hospitalo de S-ta Antono en Parizo, 
virino graveda mortis. La sekvintan mate
non p6st la vizito ni iris en la amfiteatron. 
Oni taris malferrnon de la abdomeno kaj 
eltiris infanon, al kiu ni havis feliêon doni 
la bapton". 

Xavier Henri, Îlirurgo de la hospitalo 
de S-ta Bartolomeo en Palermo, malfermin
te la ventron al la malsanulino, kiu mortis 
jam antau dudek kvar horoj, tro vis filinon 
vivantan, kiu estis baptita. 38

) . 

En tiuj êi ambau kaz oj la longtempa 
postviv o de la infano pruvas evidente . kiel 
ni diris pli supre, ke la patrino ne estis 
mortinta en la momento, kiam oni estis sin 
transportinta en la êambron de mortintoj. 
_ Tie êi estas duobla eraro de la diagnozo: 
la kuracisto eraris samtempe pri realeco 
de la morto de la patrino kaj pri realeco 
de la morto de la infano. 

0 b se r va Î o. - Tri infanoj, trovitaj de Bou
chaud en la 11mf1teatro en stato de sajnmorto (la 
hosp italoj Parizaj). 

Bouchaud tri fojojn trovis vivaj en la 
amfiteatro !a infanojn, kiujn oni estis auto

. psiontaj kaj kiujn inanicio longedaura me
tis en la staton de sajna morto. ,,L<1 eraro -
diras la autoro - estas tre facila. Cio anon-

-cas la morton: malvarmo, senmoveco, sen
senteco, kelkfoje rigideco. Se oni ne esplo
ras ekzakte, oni ne povas eviti la eraron. 
Tamen se oni senvestigas la infanon kaj 
gin observas kelkajn momentojn, oni rimar-
kos la eraron. Pinêado kelkfoje elvokos mo
von tre malrapidan kaj mallautan krion 

. pl en dan kaj tre dolêan. Tarn en kelkafoje 
nenio aperas. Tiam oni i evas fiksi la ri
gardon al la insert oj de la àiafragmo pro 
la malr apideco de spirado kaj kelkafoje 
atendi unu minuton au pli longe . La koro 
donas malmulte da indikoj. Oni apenau 
audas konfuzan bruon kaj nenian precizan 
batadon". 3u). 

0 b se r v a Î o. - Infano novnaskita, forlasita 
kiel mortinta, revenas al la vivo en la akusigejo 
de Paris. 

,,Infano trovigas aparte metita inter la 
kadavroj de la mortnas~itul oj, êar gi donis 
neniun signon de vivo. Ce nia esploro kune 
kun s-ino Legrand, êefa akusistino de la 
Maternité, ni perceptas batojn de la koro 

· kaj post tiuj indikoj de la vivo ni revekas 
al la viio la infanon post du boroj de sajn
morto. Car la infano naskigis antau la lim-

" 8) Tiujn êi du observa}ojn citas d-ro Debreyne 
en Maechialogie, Paris 1847. p. 451 kaj 452. 

39) Bouchaud: D e la mort per inanition et 
éludes exper mentales sur la nutrition chez le ,zou
vaau né. Tezo de Paris 1864. 

tempo de la gravedeco, gi baldau m )rtis". 
1,Citas Deschamps) 40). 

0 b s e r v a j o. - lnfanon novnaskitan reve
kas al la vivo profesoro Portal en la Pariza amfi
teatro en la momento de ai:itopsio. 

Oni alportis unu tagon al Arttono Por
tal infanon, naskitan en asfiksio. La kada
vreto estis jam de kelka tempo en lia am
fiteatro, kiam li pre 'igis por gin sekci. Ta
men en la momento, kiam li intencis ko
menci la operacion, venis al li la feliêa 
ideo blovi al gi dum kelka tempo aeron 
en la bronkojn. Post 2 - 3 minutoj la infuno 
estis revivigita. Simila fak to estis observita 
de unu anatomiisto de Lyon, kiu gin ko
munikis al la barono Portal. Depaul parlas 
pri tiu êi fakto: li gin audis de Portal 
mern. 0 ). 

b) La hospitaloj militistaj. 

0 b se r va j o. - Militisto revenas spontanee 
:il la vivo en la momento, kiam la êefkuracisto 
estis lin deklarinta mortinta kaj ordonis transpor
ton de la kadavro en la kadavrejon de la hosp italo de 
Grenoble ). 

Tiu êi kazo koncernas Bernadotte'n en 
junago, kiam li ~estis ankorau simpla soldate 
au suboficiro. Gi trovigas priskribita en la 
historio de tiu êi generalo, verkita de B. 
Sarran 42 ) kaj estas al ni indikita de d-ro 
Callamand (el Saint-Mandé ). 

,,La patro Elisée, la sama, kiu ~en la 
tempo de Restauracio, estis nominita hirur
go ordinara de Ludoviko XVIII., farante 
unu matenon la viziton kuracistan en unu 
el la êambregoj de la hospitalo en Greno
ble, alvenis al unu malsanulo, kiu ne pre
zentis plu iun ajn signon de vivo. La kura
cisto palpas la pulson: gi ne batas plu ; li 
esploras la koron: giaj pulsadoj êesis; li 
levas unu brakon, kiu refalas malvarma kaj 
rigida sur la liton. Tiam konvinkita, ke gi 
estas nur kadavro, la patro Elysée ordonas 
transporti gin en la kadavrejon kaj pasas al 
alia lito. Tamen post la patro Elisée iris 
juna Î1irurgo, s-ro Villars, kiu, sendube inten
cante fari eksperimentojn · sur la mortinto, 
donis al la hospitalaj servistoj la signon, ke 
ili transportu Bernad otte'n en lian divizion, 
kie post kelkaj momentoj li trovis lin revi
viginta el la sinkopo, konsiderita de la unua 
kuracisto kiel morto''. 

0 b se r va î o. - Militisto en la ~tato de 
sajnmorto revenas spontaneè al la vivo dum la 

40) Deschamps, !oc. cil. p. 41 kaj 42. 
41) Depaul en Die!. de Scieri·es Médicales, vo -

lumo 65, parto 2-a, p. 588. 
4 2) Histoire de Bernadotte, 2 volumoj en 8-o, 

1545. Vol. I. p. 3. 



VOCO DE KURACISTOJ 111 

al1topsio en la amfiteatro de la hospitalo de Bey 
en Algero (Observajo gis nun ne eldonita ). 

M ars e i 11 e 9 de m art o 1902. 
,,Oum unu kunveno de la Societo por 

psiÎlikaj studoj en Marseille venis sur la tag
ordon la demando pri la antautempaj en
terigoj . Mi komunikis la sekvantan fakton, 
pri kiu d-ro Icard, mia kolego, petis ke mi 
.skribe rap ortu. Jen gi estas en resumo: 

Antau êirkaue dudek au dud ek kvin ja
roj mi renkontis hazarde unu el miaj mal
novaj kamaradoj, s-ron F ... , vest itan al mia 
grand a miro per la robo de pastro. Kiam 
mi li~ demandis pri la kauzo de tiu êi trans 
formigo, li I akontis al mi kio se kvas: 

,,Oum la milito de 1870 envicigita kiel 
rekruto en la artilerion, li estis sendita en 
Afrikon, malsanigis kaj venis en la hospi
talon militistan de Bey kun la diagnozo : 
febro tifojda. Li. deliris senêese. Unu tagôn 
oni lin deklaris mortinta kaj transp ortis en 
la amfiteatron, kie li pasis nokton tute nuda 1 

sur la . marmora tablo, atenctante la auto
psion. Matene la kuracis to submajoro, kiam 
li alproksimigadis la ska lpelon al la ka- \ 
davro , kredis percepti ekgemon, esploris 
ekzakte la korpon kaj ricevis du bon r ri la 
realeco de la morto. F ... estis senprokraste 
transportita en la êambron kaj baldau re
konsciigis. 

,,Mi substrekas tiun êi fakton, kiun al 
_ mi F .. . sciigis, nome ke li estis ha vanta 
plenan konscion, de tempo neprecizigebla, 
kiam li ekvidis la kuracisto n, alvenantan 
kun sia instrumentujo, tamen estis al li 

. ne~ble anonci sian staton de vivo per ali-! 
maniero, ol nur per neperceptebla gemo. 

ferdeko de unu stata sipo. Li vivas hodiau 
en Marseille en plena uzado de sentoj.,.. Ce
tere li estis tiom frapita de la okazintaj o, ke 
li konservis ankorau hodiau sendifektan re
memoron pri gi, tute tiel, kvazau se la fakto 
estus okazinta hierau. 

Tiu êi sipisto en 1856 veturis el Tou
lon al Martinique sur la fregato Ifigenia, 
komandata de la admiralo Duquesne. ,,Dum
voje, post kiam oni albo rdigis P~.r kelk_a 
tempo en Havane, aperis ~sur la stpo ep1-
demio de la flava febro . Ciutage oni 1eta
dis en maro n la kadavrojn de kvin au 
ses viktimoj. De la personaro , kalkulanta 
500 membrojn, ni restis nur 150. Post alveno 
al Guadeloupe la malsanuloj estas transpor 
titaj en hospitalon kaj êar mi lauvice sen
tis min elêerpita, oni min tien kondukis, 
kiel la aliajn. Kiam mi~ venis, oni mi_n ku
sigis en liton. Kiel havajon mi posed1s nur 
zonon ledan, kontenantan kelkajn centojn 
da frankoj kaj sur la fingro mi portis sigel
ringon. Ni estis je dek mejloj de Martinique. 
La kuracistoj, konsiderante min tre malsana, 
opiniis konvene min sanktoleumi.,,i. La sek
vintan tagon· mi prezentis neniun signon de 
vivo kaj kreda nte min mortinta, oni kovris 
mian vizagon per tuko, kiel gi estis kutimo, 
kiam iu mortis. Oum la vizito kuracis ta, 
konvinkitaj, ke mi estas mortinta, oni mtn 
prenis, por meti min en êerkon! ta~en en t~u 
momento mi faris ekmovon kaJ om rekoms, 
ke mi vivas ankora u kaj metis min denove 
sur la liton. La kuraci sto min esploris kaj 
konstatis la eraron. La negroj, supozante 
min mortinta , jam forstclis al mi la zo~on 
kaj la ringon, kiun mi portis. Iom post 10111 
mi rekonsciigis, post kelkaj tagoj mia ~ano 
plibonigis, baldau mi estis sur la vo10 a! 
resanigo kaj reakirinte plene la sanon, m1 
rev enis sur la ferdekon ". 

,,Frapita de tiu. êi eksterordinara aven
turo, en kiu li kredis vidi eksternaturan in
tervenon, per sekvo de ideoj, facile kompre
nebla, Ji sin donis al studoj religiaj kaj de
finitive sin al ili dediêis. 

,,Li diris al mi la nom0I} de la mal- 0 b s e r v a j o. Sajna mor to êe militisto sekve 
k 1. t de falo sur la kapon. Spontanea revivigo en la êam-

granda vilago, ie 1 estis paroh estro, amen bro de mortintoj de la hospitalo en. la momento, 
mi gin ne memoras kaj ne audinte de tiu kiam Îlirurgoj, konvinkitaj pri la morto, serêis la 
tempo pri li, mi ne povas doni infonn ojn kal1zon de la morto. 
pli detalajn, kiuj povus konduki al preciza . ,,Soldato indigena, aparte nanta al la 7 
esploro de la fakto. Mi gin tre bedauras , reaimento de kavalerio, en 1878, portante 
êar mi tion vidas, ke tiu êi fakto pro manko depesojn al Nowsher a, estis dejet ita de ?ia 
de detala esploro, permesanta verig i êiujn êevalo kaj falis je la kapo sur akropm
giajn cirkonstancojn, eble êe la legontoj ne tan stonon de la vojo. Li ruligis sur la dor
faros la saman impreson, kiel gi faris sur son kaj estis trovita en tiu êi pozicio post 
min". Subskr ibite: êirkaue ses au sep horoj. Oni lin transpor-

D-ro Goudard tis en la êambron de mortintoj de la ho-
estinta k11racisto militista . spitalo europa ; liaj membroj estis tute flak-

O b se r va j o. _ Militsipano sajne morta re- cidaj. La hemora gio estis tre negranda. La 
vivigis spontanee en Ia momento, kiam oni Jin metis stono estis ankorau enigita en la osto frunta. 
en la êerkon en la hospitalo de Guadeloupe . Nek korbatado nek respiraj bruoj estis per

La sekvanta fakto okazis al unu el niaj I cepteblaj. La membroj komplete rigidigis 
klientoj, dum li servis kiel suboficiro sur la .. kaj oni vidis klare gra ndan kvanton da ma-
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kuloj pro dekompozicio. Oni neniun povis 
konvinki, ke tiu êi homo vivas. La Î1irurgoj 
majoroj Hunter, Gibson kaj Buggs, ~iel an
kau la farmaciisto S. Pollock kaj hirurgo 
asistento J. Levis, ankau , mi Amem, estis cer
taj, ke li efektive mortis. Car en la armeo 
oni estas ekstreme detalema pri la aferoj, 
kiuj koncernas la kauzon de morto, la Îli
rurgo majoro Hunter forigis la stonon kaj 
la fragmentojn de la osto frunta (antau ol 
li estis skribonta la ateston pri la morto), 
kiam al nia granda surprizo la kadavro fer
mis la okulojn, kiuj estis malfermitaj en la 
momento, kiam estis alportita la kadavro. 
Sekvis malgrandq hemoragio seroza. Vi
dante tion êi, oni decidis operacii per tre
pano, ne uzante tamen Îlloroformon kaj oni 
forigis ankorau aliajn fragm~ntojn de la osto, 
kiel ankau grandan koagulajon de la sango, 
kiu premis sur la cerbon kaj kiam la sol
dato dum tiu êi operacio kelkajn fojojn ek
tremis, oni enversis al li en la buson kor
ekscitan medikamenton kaj transportis lin 
en la hospitalon regimentan , de kie li eliris 
post ses kaj duono monatoj komplete sani
gita. Pli poste li eê faris ekspediciojn en 
Egipton kaj Afganistanon". 43 ) . 

0 b s e r va î o. Oficiron, deklaritan mortinta 
de la êefkuracisto en la hospital o m!.).itista en.Krems 
(Ai:istrio malsupra ), rekonas juna hirurgo , kiel vi
vantan en la momento, kiam oni intencis dejeti el la 
fenestra la kadavron. 

,,En 1809 s-ro M. X ... farmaciisto ma
joro trovigis kune kun la ambulanco, kies 
li estis ano, en Krems, urbo de la Austrio 
malsupra, kusanta apud la bordo de la ri
vero Danubo. En unu bata leto li ricevis en 
media · parto de la antaubrako sabrofrapon, 
kiu distranêis la arterion radialan . Mi de
vas tie êi rimarkigi, ke gi estas la arterio, 
kiun plej ofte palpas kuracist oj, por esplori 
la pulson de la malsanuloj. La vun do ra
pide cikatrigis, sed êar la cirkulado estis 
parte interrompita , rezultis A de tio êi ko
mence en la membr o infiltrajo, kiu sufiêe 
longe persistis, kaj krom tio 11 pulsado ne 
estis plu sentebla en la malsupra part o de 
la distranêita arterio, t. e. en la regiorto de 
la karpeo. Post k~lka tempo aperis epide
mio en la hospitalo kaj baldau vastigadis 
kun tia forto, ke la mortintoj seninterrompe 
unu po: t alia sekvis. 

,,Fine venis mome :1to, kiam la êambre
go de mortintoj ne plu sufifis kaj oni es
tis devigataj provizore dej etadi la ka
davrojn tra la fenestro c n malgrandan kor
ton gis la momento de ilia enterigo. Cetere 

43) Tiun êi observajon komunikis d-ro Chew 
al William Tebb kaj Vollum, kiuj gin citas en sia 
verko: Premature burial, London, 1896, p. 90 kaj 91. 

pro ilia restado en la korto nenio estis ti
minda. êar oni estis en mezo de la vintro 
severa ' kaj la kadavroj kusis tie êi nur tre 
mallongan tempon. S-ro X ... ne forkuris an
tau la malsano kaj estis transportita en la êam
bron, kie jam kelkaj malfeliêuloj gemis. Mal
grau la plej zorga kuracado la malsano tre 
rapide progresadis. Unu matenon la kura
cisto, farante la viziton; trovis s-ron X ... 
senvarma kaj senspira. Li prenis tiam la 
dekstran manon de la malsanulo kaj ser
êinte senrezultate la pulson arterian li de
klaris lin mortinta kdj ordonis al la servan
toj forporti la kadavron. 

,,Ili tuj obeis al la ordono ricevita kaj 
jam alproksi111igis al la fatala fenestro, ira 
kiu ili estis dejetontaj la malfeliêulon, al kiu 
certe la falo kaj malvarmo forrabus la ek
ziston, kiun al li lasis la malsano, kiam ape
ris juna Îlirurgo kaj A demandis la servan
tojn, kiun ili portas. Gi estas - i1i respon
dis - la n-ro 4-a el la eambro de ofici
roj. Lau tiu êi indiko la Îlirurgo rekonis 
sian amikon; li sublevis la tukon, por lin 
rigardi la lastan fojon; poste li volis certigi 
mem pri la real-=co de la morto. Tamen 
sciante pri la malnova vundo de s-ro X . . . 
kaj pri la sekvoj, de gi kauzitaj, li prenis 
lian maldekstran manon, serêis la arterion 
kaj baldau sentis kelkajn malfortajn pulsa
dojn. Li ordonis tuj reporti la malsanulon 
en la liton, êirkauigis lin per zorgoj kaj post 
kelkaj tagoj li havis la g-ojon vidi lin resa
nigita". 

Tiun êi fakton rakontis al Lenormand 
la heroo mem, la farmaciisto majoro X ... 
Ni gin citas Jau la autoro, kiu garantias 
gian tutan autentikecon. 44) 

0 b s e rv a j o. Mi:itisto, deklarita mortinta 
kaj senprokraste transport: ta en la amfit<!atron, re
vivigas post dek horoj en la momento de la aq
topsi o. 

"Soldato, alvenanta el Ameriko, eniris 
en la hospitalon de .... en 1764; êirkau 
la fino de decembro de la sama jaro li fa
lis inter dekunua kaj dekdua horo nokte en 
tiom malb onan staton, ke oni lin kredis 
mortinta. Oni lin tuj transportis en la amfi
teatron, kovrinte lin per tuko; êirkaue post 
dek horoj la frat o J .... , kiu devis fari Iian 
autopsion, venis tien kune kun la fra!o T ... , 
s-ro Baubeau kaj s-ro Doublet, êefhirurgo 
Pariza. La~ frato J. . . . apenau faris entran
êon suprajan sur la brusto de la malfeli
êulo, longan je largo de kelkaj fingroj, kiam 
tiu êi donis signojn de vivo, sed post kel
kaj minutoj li denove falis en la saman sta-

"") Lenormand : Des inhumaii 11s précipitées, 
Macon 1844, p. 106. 
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ton. Estus malfacile pentri la miron A de la 1 

kuracistoj ., kiun kauzis tiu okazintaj o. Ili 
esploris la b@daurindan homon kun tuta 
ebla atento kaj trovis ankorau fajreron 
de vivo. Ili lin kusigis en varmigita lita kaj 
helpe de la zorgoj, kiujn iii faris, havis la 
feliêon lin revi vigi. Tamen li ne longe guis 
la vivon kaj mortis post du semajnoj. Tiu 
êi malfeliêulo promenadis du tagojn post 
tiu êi akcidento; li e_ê ludis je kartoj kun 
siaj kamaradoj kaj levigadis el la lito èiu
tage gis sia morto. Tiun êi fojon oni lin 
observis 48 horojn, antau ol la autopsia es
tis farita". (Citas Ganal). 4 5) 

(0 b se r va 1 o. Hospitala servanto, deklarita 
mortinta, revivigas spontanee en la êambro de mor
tintoj en la hospitalo militista en Cassel. 

45) Ganal: Mort réelle et mort apparente, Pa- · 
ris 1868, p. 240 . 

,,Oum mi estis en Oermanujo, diras Du
rande, ·16) servanto hospitala, helpisto farma
cia de la hospitalo en Cassel, sa jnis esti 
mortinta. Oni lin partis en la êambron de 
mortintoj, kie li estis envolvita en tukon. 
Post kelka tempo, revi vi~;inte el la letargio, 
li rekonis la lokon , kie oni lin lasis. Li tre
nis sin gis la pordo, kiun li frapis per siaj 
ambau piedoj. La bruon feliêe aiidis gardo
staranto, kiu, ekvidinte la movon de la tuko, 
alvokis helpon. Oni transportis la agonian
ton en liton varman kaj mi vidis, ke tiu êi 
homo gis la paco kontinuis sian hospitalan 
servon. Se li estus ku!!-premita per ben
doj kaj malvastigantaj ligajoj, li ne povus sin 
audigi ; Iiaj senrnzultataj penoj faligus lin 
en novan sinkopon kaj li estus enterigita 
viva". 

46) Ourande: Menzoire sur l'abus de l'enseve
lissement des morts, Strassburg 1780, p. 68. 

Partopreno de kuracistoj en dueloj. 
(Enketo internacia). 

(Oai:irigo). 

Francujo. 
16. 

(Originalo franca). 

Dro René Fel!zoen, 
4 Boulevard de Cambrais, Roubaix. 

En la ,,Presse Médicale" mi legis Vian 
demandaron pri partopreno de kuracistoj en 
dueloj. 

Kvankam mi ne estas partiano de la 
duelo, kiu ne pruvas nek iam ajn pruvis, 
ke la venkinta duelinto estis prava, mi de
vis antau kelkaj semajnoj asisti, kiel kura
cisto, al unu al miaj kamaradoj, kiu estis 
publike grave ofendita. Do, konante la afe
ron, mi eldiros mian modestan opinion kaj 
respondos la diversajn demandojn, kiujn Vi 
faras. 

Mi pensas, ke la kuracisto ne ofendas 
sian devon, kiam li akceptas inviton al la 
duelo, tamen nur en tia kazo, se la duelo 
estas motivita en maniera serioza. Mi aldo
nas , ke en tia kazo la kuracisto ne n i am 
devas postuli pagon por sia peno, kio be
daurinde ne êiam farigas . 

La kuracisto, antaiisciigita pri la duelo, 
1!.e rajtas sin intermeti,A por gin malebligi. 
Gi ne estas lia rolo. Ciu kontraiiulo havas 
siajn atestantojn, kiuj sole jugas, êu la du
elo devas okazi, au ne. Se la atestantoj ne 

konsentas inter si, oni devas sin turni al 
arbitraciant o . La kuracist o ne estas kompe
tenta diri eê unu vorton por au kontraii la 
duelo, kompreneble, se la moti vo ne estas 
infana. 

La kuracisto, asistanta êe duel o kaj hel
panta al sia vundita kli ento, ne devas esti 
punata nek eê persekutata. 

Sajnas al mi, ke la alesto de la kura
cisto êe duelo neniam povas esti dubebla. 
Se oni forlasus la duelantojn sen tuja helpo 
kaj se okazus gravaj vundigoj, gi ne estus 
plu duelo, sed preskau mortigo, intencita 
mortig9. 

Ciam du kuracistoj estas necesaj, po 
unu por êiu kontr auulo, êar nur la kura
cistoj estas kompetentaj decidi en kazo do 
vundigo, êu la dubatalo povas esti konti
nuat a, au devas esti êesigita kaj tiu êi de
cido devas esti farita ambauflanke. 

Mi do opinias, ke la êambro kuracista 
orientgalicia tute estis prava, esprimante la 
opinion, ke estus dangere lasi la due1antojn 
sen help o senprokrasta kaj ke la kuracisto 
ne devas malkasi la sekreton pri la oka
zonta duelo. 

Mi finas, dirante, ke mi allasas duelon 
nur en la honoraferoj eksterordinar e serio
zaj au en la kazoj de atencoj, farlt aj pu
_blike, kiel gi okazas iafoje en la Cambra 
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de deputitoj en Francujo. Mi neniam apro
bas, se du junuloj en la ago de 18- 20 jaroj 
duelas pro malgrava motivo au por akiri 
la gloron, montrante al la kamarad oj belan 
cikatron meze de la frunto au de la vango, 
kiel estas kutime en Germanujo êe 11 stu
dentoj. 

Lau mi en tiaj kazoj la kuracisto de
vas rifuzi sian helpon. Estas vere , ke la in
teresataj gin ne deziras. 

17. 
(Originalo franca). 

D-ro Charles Vidal, 
27 rue Emile Zola, Castres, Tarn. 

Han in difinas la komprenon ,,kura
cisto" jene: ,,Kuracisto, s. 111 • me d·i eus, 
10:1:çoç, de m P. di cari kuraci au µsow, mi 
flegas, kaj de 1aoµo:t, mi sanigas, estas homo, 
kiu praktikas medicinon, kiu flegas malsa
nulojn kaj kies arto konsistas en rnalgran
digado do homaj suferoj au en ilia fori-
gado". . 

Littré kaj Robin aldonas, ke ,,la 
kuracisto suldas helpon kaj flegon al la 
proksimuloj, kiel tion êi de li postulas mo
ralo kaj lia konscienco". 

A Laù tiuj êi premisoj la konduto de la 
Cambro orientgalicia sajnas tre prava kaj 
oni povas nur aprobi, ke gi esprimis la 
opinion, ke estus efektive dangere lasi la 
duelontajn sen tuja helpo en kazo de gra
vaj vundigoj. 

Aliflanke estas firma la principo, ke 
neniam, en neniu kazo, la kuracis:o povas 
malkasi ne sole la sekretojn, kiuj estis al li 
konfiditaj (speciale, ke duelo estas okazonta), 
sed ankau tion, kion li sciigis pro sia pro
fesio. En la unua kazo li malrespektus or
donojn de la honoro kaj en la dua kazo la 
sekreton profesian. 

Tiu êi principo estas konforma al la 
indeco de la kuracisto, al ekzakta kompreno 
de lia rolo socia kaj al la socia neceseco 
de la sekreto kuracista. 

Sekve, oni povas, !au mi, asert i: 
1) ke la kuracisto ne malrespektas sian 

devon, akceptante inviton al duelo, êar eble 
tie estos vunditaj, bezonantaj kuracistan 
helpon; 

2) ke li êiam devas akcepti tiun êi tas
kon, se nur liaj religiaj konvinkoj ne kau
zas, ke li malaprobas la duelon. Tamen an
kau en tiu êi kazo sajnz.s al mi, ke, se la 
duelontaj povas nur lin peti pri helpo, pro 
diversaj kauzoj, li devas memori, ke lia 
esenca rolo estas kuraci kaj kuri kun helpo 
kontrau malsano, kiel soldato kuras kontraii 

malamiko, kiam la trumpetoj lin vokas, sub 
minaco de perfido. 

3) Antaiisciigita pri la duelo, la kura
cisto ne devas sin intermeti. Tio êi aparte
nas al la atestantoj kaj amikoj de la due
lontaj. Oni sin turnis al li , kiel al kurac isto, 
por ke li k u ra c u, se estos bezono. 

4) Jes, estas necese, ke la !ego starigu 
senpunecon de la kuracisto , kiu asistas êe 
duelo. La kuracisto devas . êiam povi kuraci 
sen timo pri si mem. Tion êi postulas mo
tivoj de humaneco kaj intereso socia. 

5) êeesto de la kiuracisto neniam estas 
disputebla, kie versimile povas esti vundi
toj, sekve ne ekzistas kauzo por serêi kon
siligon Is_un kolego. 

6) Ceesto de du kuracistoj en êiu duelo 
estas dezirinda pro antauzorgo. 

7) Niaj asocioj profeslaj devus pridi
skuti tiujn diversajn demandojn kaj precipe 
la asocio de S-ta Lukàso en Francujo, kiu 
estas katolika kaj kiu penas interkonsentigi 
la postulojn medicinistajn kun la devoj rer . . • 1g1aJ. 

18. 
(Originalo esperanta). 

D-ro Briquet, 
• 51 rue Nationale, Armentières. 

La sciigo, kiun mi sendis al kelkaj jur -
naloj pri via enketo, estis nun presita en: 

L' Avenir médical, 
La Quinzaine théra peutique, 
Le Concours médical, 
Le Répertoire de médecine et de chi

rurgie. 
Tiu lasta j urnalo diras: 
,,Ni jam parolis (Répertoire 1902) pri 

la duelisto, kiu rifuzis pagi la medicinistan 
salajron. Doktoro Noir konsilis en tiu kazo 
alvoki la dueliston al la jugistoj, sed êu la 
konsilo ne estas dangera? Simila kazo estas 
maloftega, êar la kuracistoj, kiuj êeestas êe 
duelo, estas ofte intimaj amikoj de la due
lantoj kaj tiuj êi devas oferi al ili donacon, 
kiu estas proporcia al la geno". 

Jen miaj respondoj: 
1) Ne, se oni ne estas haltigata de 

motivoj religiaj au filozofiaj. 
2) kaj 3) Ne. Oni estas êiam libera 

akcepti, au rifuzi. 
4) Ne, li ne devas zorgi pri tio. 
5) Jes, sed mi pensas, ke êiam kaj en 

êiuj landoj oni senkulpigos la kuracistojn. 
6) kaj 7) Jes. 
8) Niaj asoc ioj havas multe da temoj 

pli gravaj por diskuti. 
9) Ne. 
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19. 
(Originalo franca). 

D-ro Orosjean, 
Héron. 

1) Simple honoro ne permesas al ku
racisto kunagi en la malbona faro,A kiu ce
tern estas la plej granda malsagajo, kiun 
homo, tiel nomata civilizita, povas plenumi. 

2) La kuracisto havas C:evon protesti 
kontrau la krimo, antau ol gi efektivigos, 
do nenion fari, por sin doni al la dispono 
de la duelontaj. 

Tamen se li estas alvokata, kiam la 
vundo jam estas farita, li sendube suldas 
sian helpon al la duelinto, kiel al êju alia 
vundito. 

3) La kuracisto principe devas rifuzi 
peton pri asistado en duelo kaj pri helpado 
en gi. Tamen estas eble, ke certaj cirkon
stancoj permesos al li fari escepton el tiu 
êi regulo. 

4) La deontologio ordonas al la kura
cisto malhelpi la duelon, se tio êi estas ebla, 
êar ,,profilaksi al la vundo valoras pli, ol 
gin kuraci". Kaj plie, êiu homo devas lasi 
al A aliaj kiel eble fari plej malmulte da malsa
gajoj. 

5) Ne estas dezirinde, ke oni starigu 
g e n e r a 1 e senpunecon de la kuracisto, • kiu J 

pro sia profesio asistas en duelo. 
6) En esceptaj kazoj (vidu sub 3) estas 

dezirinde, ke okazu antaue interkonsiligo. 
7) Se la êeesto de kuracisto en certa ka

zo estas permesita, estas bezonata j pli bone I 
du, ol unu kuracisto. 

8) Jes, en la regionoj, kie tio êi pen
indas. 

20. 
(Originalo franca). 

D-ro Haller, 
B:nche. 

1) Honoro kaj specia le la honoro pro
fesia, ne prrmcsas al la kuracisto asisti kicl 
prakt ikulo êe duelo. 

2) La kuracisto havas devon pro hu~ 
maneco doni helpon al êiu vundito, !dam 
al tio êi prezentas sin okazo. Tamen en la 
kazo, kiam samtempe oni alvokus min al du 
vunditoj, unu viktimo de skerrnado au du
elo, alia viktimo de akcidento, mi ne hezi
tus iri unue al la lasta. 

3) Kiel praktikisto, la kuracisto devas 
rifuzi asistado n êe duelo kaj eê atendadon 
en preteco, se oni lin bezonus je la fiksita 
tago kaj horo, kiam li scias, ke tio êi kon
cernas duelon. 

4) La kurncisto, kiu scias pri la oka
zonta duelo kaj kiu kredas, ke li povas Jin 
malebligi, devas tion êi fari. 

5) Ne. 
6) Ne. 
7) Ne. 
8) Ne. 
9) Se oni allasus pnnc1pe asistadon 

de la kuracistoj êe duelo, devus êeesti mi
nimume ses kuracistoj, po tri por êiu du
elanto : iln devus akompa ni unu au du sarg
veturiloj kun kompleta materialo por asep
saj operacîoj . 

KRONIKO. 
Nia oferema kaj âgema kunlaboranto 

d-ro Jorge S. de Hita (La Arboleda, Hispa
nujo) ricevas gratulojn de multaj samide
anoj pro la eldono en hispana traduko de 
nia enketo pri mortpun o. Nun la autoro 
pretigas la tradukon de la kuranta enketo 
pri partopreno de kuracistoj en dueloj. 

Pro manko de spac o ni estis devigitaj 
nur malgrandan part on de tiu êi enketo en
meti en êi tiun numeron, kion ni intencas 
kompensi, dediêante al gi plejparte la sek
vontan. 

* * 
* 

,,Le Moniteur Médical", aperanta en 
Paris (1911 n-ro 18), publikigis artikolon 
pri esp~ranto el sub la plumo de d-ro A. 
Clerc (Vichy). 

* * * 

En ,,Burschenschaftlicne B!atter" (Ber
lin 1911 n-ro 11) presigis d-ro Hoeflrnayer 
(Würzburg) respondon al nia enketo pri 
dueloj. Bedaurinde la autoro A dediêis la pli 
grandan parton de sia verkajo al polemiko 
kun la ·aserto, ke legaro ê i e malpermesas 
al la kuracisto partopreni en dueloj. Tiu 
êi vorto ,,êie" englitigis en la traduk on ger
manan, faritan de unu el la samideanoj, 
kvankam en nia demandaro gi ne trov igis. 
ôustadire do la tuta polemiko de d-ro Hoefl
maeyer ne koncerna s nin, sed la tradukin
ton. Cetere se la aserto, ke êie al la kura
cisto estas malpermesite asisti êe dueloj, 
estas iom trograndigita, ankau la kontraua 
opinio, ke nur en Svedujo la kuracistoj estus 
pro tio punataj kaj en êiuj aliaj landoj la
sas la Iegdonantoj la kuracistojn senpunaj, 
ne estas konforma kun 1ealeco. Ekzemple 
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en Austrio nur en la projekto de nova kodo 
puna estas proponata senpuneco de la ku
racistoj. 

La redakcio ricevis : 
Gvidlibro tra Bad Reichenhall, internacia 

kuracloko en la germanaj Alpoj. Eldonita d~ 
la esçerantista grupo en Bad Reichenhall , 
Germanujo . 

Kelkaj vortoj pri teosofio. Parolado de 
s-ino Diou- Trou ilion. Paris, Pres a Esperan 
tista Societo. 33 rue Lacép ède. Prezo fr. 0·25. 

ENHf\-00: 
D-ro Kunschert tWiesb l!_den). Hemeralopio en la prusa armeo. 
D-ro L. S k o r s ch e ban. Ois kiu grado povas ekonomia organizacio de kuracistoj malakceli 

la dekadencon de nia ekonomia ekzistado? Tr ad ukis d-ro Sos. 
D-ro S é verin Icard <Marseille ). Postm ortaj operacioj sur vivaj personoj. (Daurigo ). 
Partopreno de kuracistoj en dueloj . (Enketo internacia). (Dalirigo ). Fran cuj o. Opinioj de d-ro 

René Felhoen (Roubaix), d-ro Ch arles Vidal · (Castres, Tarn ), d-ro Briquet (Armenti ères), d-ro 
Grosjean (Héron\ d-ro Haller <Binche). 

Kroniko. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: -
Spaco Unufoja enpreso : 

1; l tuta pago 70 kron. austr. 

¼ da pago 35 kron . austr. 

¼ da pago 18 kron. austr. 
1;8 da pago 10 kron. austr. 
1; 

lG da paAo g 6 kron . austr. 

0 

Pola f s~eranlist~ 
monala gaze10 par propagan~o ne Esperanlo. 

c..._· ----------

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

rb. 2.00 (Sm. 2.10). 

Adreso: Warszawa - Varsovio (Polujo) 
Redakcio - Krucza 47-A, Administracio 

Hoza 20. 

Almenaü 6-foja Almenaü 12-foja 
enpreso enpreso 
por êiu: por êiu : 

----
60 kron. austr . 40 kron . austr. 
30 kron. austr. 20 kron. austr. 
16 kron. austr. 12 kron. austr. 
9 kron. austr. 7 kron. ai:istr. 
5 kron. austr. 4 kron. austr. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Depost komenco de januaro 1911, dÛm 1 

1 lao;~;j;adeE;p;;'~ito -6nzeto 1 

estos eldonata en formo de êiusemajna revuo 
kun riêa ra porta kaj literura enhavo kaj di
versaj interesegaj aldonoj. 

Sola rEgulE apEranta ESPErantista 
sEmajna gazEto 

la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte 
mendebla êe la postoficejoj (N-ro 560 de la 
lista) por M. 1,25 jarkvarone, eksterlanden 

por Sm. 3,50. 

Specimeno kontrali respondkupono. 

Abonantoj ricevos niajn eldonaîo in: La blonda 
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo 
de W. v. Goethe, esp. B. Küster 0,50 Sm. 

kun 20¾ da rabato. 

BIF" Oni aldonu au monon au respondkuponon 
por la alsendo. Nur mendoj superantaj 
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonprezo) 
estas efektivotaj afrankite. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DRUKARNIA ,POLSKA• WE LWOWIE, UL. CHOR!\ZCZYZNY L. 31. 




