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„ARDEREA MORȚILOR 
AMICULUI MEU C. ISTRATI 

Ce-am fost ursiţi, O Dâmne! S'a răspândit o veste— 
De spaimă ce colindă prin ţări din loc în loc — 
(Afar' de n'o fi numai +r'o glumă s6ă poveste) 
C'avem d'aici nainte să fm prăsiți pe foc. 

„Aşa! Nelegiuiţii voesce ca cupă mârte 
Cadavrele umane să le prefacă "n scrum Precum făcea păgânii. O ce sinistre sârte Ca regele naturii să sbâre dus în fum! 

Der cum vor putea vermii atunci să se prăsâscă ? Apoi prăsiţi o dată cu ce se vor hrăni? Și cum o să may p6tă pământul să sporescă Er apa din isvâre puţin a se 'mdulci ? 

Să gicem C'aveţi dreptul la acâstă theorie Ce Propagaţi prin lume, — fatali inquisitori ; Der voi uitaţi căi lumea o dat'o să remvie, Uitaţi cum-că bimanii sunţ toţi nemuritori, 
* Când omenirea 'ntrâgă va fi din noi chiămată Prin bucium la Vi6ţă să fie Judecată, Atuncea mai Putâ-vom ori care dintre noi Să ne găsim țărena la vremea, cea d'apoi ? 

N: SCURTESCU. 1876, Bucurescă



CREMAŢIUNEA CADAVERELOR 

AMICULUI N2Y . SCUAVISEV 

Pe când şi eii gătisem, din tuciii o sobă mare 
In care cinquisitor> se ard bietul popor, 

Venişi cu-a tale stihuri, ce-mi dedicaşi, şi care, 
ME fac se tremur încă, ca d'un mortal fior, 

Vai, cum putusem re, s'adopt astă ideă ? 
Se ard bimanit mândrii!.. pe tine se te ard!.,. 
SE se distrugă ast-fel, a geniului scânteă, | 
Şi pe potenţi, ş'aceia, ce dorm sub câte-un gard! 

Ce rătăcire crudă! simţesc părul miciucă ! 
Audi, cu toţi se piâră, prăjiţi p'acelaş foc! 
Parcă I6n Pipuşă şi cu cutare Ducă, 

Făcuţi sunt tot ca unul şi din acelaşi loc! 

Ş'apoi se comit încă, o les-vermologie, 

Jivinia se piară, cu mari şi mititei! 

Cum am putut o Dâmne, se cred aşa prostie, 
Ertare vă cer vouă, soboli şi şoricei! 

Şi m'am decis ca sceptrul, Potenţii, nu pitici!.. 

S'ămbălsămed. cu artă, se ţie mii de ani; 
Er glâta, scii poporul, infamii, cum le dică, 

Trântiţi se fă 'n' grâpă! Respect la sobolani ! 

Dâr frate Nicolae, ce ticăl6să lume ! 
Ce Gmeni “fără lege şi lesne cregători!. . 
Copii, părinţi, ce mârtea, răpit'a crud din lume, 

Urmaşii lor insistă, se'i ard, că 's crematori! 

C, 1. ISTRATI. 
1876, Iulie 14.



Prin foc, haygiena, va trebui se facă a dispărea nu nu- 
mai cadaverele de ork-ce natură, der ork-ce imunditate 
capabilă a fermenta şi a aduce ca consecinţă, relele fer- 
"entaţiunei putride ; voiti începe cu câteva chestiuni re- 
lative la cadavere, şi voii da putrefacţiuney, extensiunea 
cuvenită. | 

Subiectul este de cea may mare utilitate pentru mol. 
Cred că după puterile mele "ui am făcut datoria. 
Recompensa, va fi diua când resturile mele, puri- 

ficate prin Cremaţiune, nu vor fi lăsate a infecta 
pe cei vii! | 

Z,. offat. 
AST, Sume VI, Buena,
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Planul general al templului de cremațiune din Milano. 
Scara metrică 1/,00 a 

» Furnalul pentru gaz, 
Vasul-tubul-condensator. 

+ Gazometrul, 
. Compresorul. 
- Regulatorul compresorului, 
+ Căminul, 
Distribuitorul aerului şi gazului 

%| 

-G. Aparatul crematoriă. 
H. Sala de ceremonie. 
L. Aurul încungiurător al cimitir. 
M. Partea externă a templuluă- 

parapet şi colone. 
m. Portiţa p. serticiul aparatelor. 
xy, Azul longitud. al cimitiruluă,



„<Intre om şi cadavere există acâstă 
«diferinţă, că acolo unde omul înce- 
<tegă de-a fi, acolo începe cadaverul ; 

, «momentul morţei este dâr limitea 
«care le separă ; acest moment impri- 

«mă corpului human un caracter atât 
| «de lovitor, că este rar a nu'l cunâsce,; 

«d, priori. > —, Cadavre. Alph. Dever- 
gie.  Dictionnaire de mâdecine et de 

chirurgie pratiques. Tome quatritme, 

1830. Paris, - 

Ce este un cadaver? — Graţie datelor precise ce ne 

presintă importanta sciinţă a geologiei, strebătând cu ima-. 
- ginaţiunea nâstră multe miliâne de secoli în urmă, ve- 

dem că îndată ce temperatura la supra-facia planetei pe care 
locuim. scăduse în un mod simţitor, îndată ce aerul şi apa 

se purificară în de ajuns, îndată ce condițiuni altele ab- 

'solut necesarie vieţei se presintară, viaţa, 'materia brută 

sub forme şi proprietăţi nouă se stabili la supra-facia a- 

cestei planete, prin mii de forme; prin mii de specii, plan- 

te şi animale, care de la acest depărtat punct de plecare 

şi până astă-di nu făcură de cât a urma o lege, pe care 

nu'o cunâscem -nici în causa sa, nici în qualităţile ei in- 

trânsecă, nici în fine, în ţinta ce are în vedere în nefi- 
” i
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nitul către care trecem, dâr care se pâte Gre cum defini prin cuvintele: desvoltare, Berfecționare, Progres ! | Ast-fel din acele inferiâre specii primitive plante ŞI a- nimale, unele microscopice şi altele petrâse şi diforme, astă-di avem Iuxurianta floră. ce se presintă cu variate " aspecte dupe latitudinea, la care cresce, şi acele frumâse şi inteligente specii de animale ce sunt respândite pe Su- pra-facia globului, Până la om, acea modernă ŞI aprope perfectă fiinţă, pe care Natura întrun efort al ci, el puse ca capii, ca ultim punct al creaţiunei, la supra-facia aces- tei planete. | 
Der pentru a ajunge aice, de la o estremitate la alta, câte serii de organisme, câte sume necalculabile de fiin- ţe, aă încetat treptat a, esiste ?.. 
Este o lege fatală în „Natură, că tot ce vieţuesce, nu pâte beneficia de acestă proprietate; de cât pentru un timp limitat, şi după care acestă qualitate, forţă, se re- trage, căci nu putem admite dispariţiunea ei, âr elemen- tele corpului trebuescii a reintra În condiţiunile acelea, : de la care fuseseră luate pentru un timp provisoriă, Şi cum ar putea fi alt-fel ? Ori-ce corp pusii'în con- diţiune a esercita o acţiune Gre-care prin esserciţiul chiar al acestui act, va trebui se încete al mai produce ! Usu- ra, destrucţiunea se impune tot atât de bine şi cu ace- leaşi cousecinţe fiinţelor biologice precum şi ființelor me- canice ! | Să 

. În mecanică tot ce fuucţionedă mai lent şi mat ne expus, duregă mai mult. Pe scara biologică, "vedem acelaş lu- Ccru.— Animalele care suni destinate a nn duce o viaţă activă, cu perderi mari, cum este destinat a f omul, cât nu beneficiază ele mai mult de cât noi de viaţă ? Plantele şi elle adeveresc acest faptă. | Intre Omeni chiar, nu activitatea, mare seceră mai multe victime ?! 
!
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Resultă der, că atât plantele cât şi animalele încetedă 
dupe un termen mai mult sâii mai puţin lung, de func- 
ționare, de viaţă, de esistenţii, a se maă bucura de aceste 

„proprietăţi. Atunci ele se numese plante, animale, nevie- 
ţuitâre, mârte ! | 

Cadaverul — cadaver, de la cadere, a cădea — corpul 
organisat fără viaţă, se pâte aplica tot atât de bine şi 
la plante ca şi la animale. 

Acest termen ânsă este reservat mai mult pentru ani- 
male şi în special pentru corpurile humane mârte! | 

Cadaverele animalelor se numese cu alte numiri. La noi 
portă indiferent numirea de: hoit, stârv, mortăciune.— La 
Francedi : Charogne. 

Aşa der, numim cadaver, ori-ce corp Raman, ' s6ă ani- 
mal în care viaţa a încetat a se mai: mănţine Şi ma- 
nifesta, ' 

Acest moment al trecerei de la viaţă la mârte, de la 
synthesă la desagregaţiune este subit în ultima lui fasă, 
şi se pâte precida nu însă tot d'a-una cu ușurință, dâr 
graţie sciinței actuale, cu multă securanţă, pentru a fi 
feriţi-de a mai comite încă fără premeditaţiune acele gro- 
dave crimă de inhumaţiune a pers6nelor cu morte apa- 
rentă. | 

Descripţiunea acestor semne nu este obiectul lucrării 
de faţă, poliţia. sanitară le impune verificătorului de de- 
cese, luând încă şi atunci precauţiuni prin Gre-care tem- 
porisare, obligătârie la depărtarea cadaverelor humane. 

In evul megiă când ethymologia envintelor se făcea nu 
după radicalele lor grece, latine, sanscrite, sâii arabe etc., 
der dupe fantasiă, se dicea că cuvântul cadaver, nu este 

„alt ceva de cât concentraţiunea frasei: Caro dato ver- 
- mibus, 

Fie care ori cât de puţin observator ar fi, nu pâte ânsă 

a se îndoi de veracitatea faptului esprimat prin acâstă 
1 .
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frasă.— Acest; lueru va fi tratat mai în estenso în de- 
cursul acestei scrieri. 

Remâne ânsă să se scie dâcă sciinţa, morala şi civili- 

saţiunea de astă-di, vor lăsa st se pâtă continua încă ve- 

racitatea : Caro data vermibus, sâii dâcă era nouă de re- 

nascere a sciinţei ce se ocupă despre cadavere, va inau- 

gura, idea: Caro data vestalis. 

Clasificaţiunea cadaverelor. — Numirile de hoit sâti 
stârv _ne-având nici o rațiune a fi absolut întrebuințate 
pentru animalele mârte, vom usa de cuvântul cadaver, 
ndăogândui însă adiectivul, uman S6ă animal, după ne-": 
cesitate. Cadaverele în genere pot: şi trebuese clasificate 
din două puncte de vedere: 
„1. Dupe specia animalului. 
2). Dupe natura causek ce a produs mârtea lui. 
“Ac&stă clasificaţiune pare la prima . vedere a nu avea, 

mai nici o importauţă, vom vedea îndată însă că este 
una din cele mai raţionale. 

"2. Dupe 'specia animalului. — Acesti clasificaţiune nu 
se face numai pentru a satisface cerințelor clasificaţiunei 
Zoologice, sâi pentru plăcerea acelora ce facii din specia 
n6stră, Regnul human ; nu vanitatea ne dietă acesta. 
„Se face distincţiunea între cadavere, din causă că poli- 

ţia: sanitară prevede şi trebue a prevede; în moduri dife-. 
rite depărtarea, sâă întrebuinţarea acestor cadavere. Nu este 
acelaşi lucru a găsi pe uliţe cadaverul unui om sâial 
unni cal. _ | 

Nu vorbim de superioritatea unuia asupra celui l'alt.— 
Cică de şi cadaverele fără distincţiune trebuese imediat 
rădicate, cu tâte aceste celor humane trebue în casuit a- 
nume precisate prin lege ali se constata . posiţiunea, ati- 
tudinea ete. etc. a li se face autopsia pentru a vedea dâeă nu uvem.a face cu vre o homucidere, sinucidere să cu 
efectul vre unei epidemii.
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Pentru acest lucru sunt detaliate modurile de proce- 

dare, atât pentru agenţii poliţienesci cât şi pentru medicii 

legişti, ” 

Aseminea trebue si se cunâscă pentru cadaverele aui- 
male, specia acestor animale, pentru a evita contactul di- 

rect în timpul rădicărei, sciind că caii,. câinii ete. sunt 

adesea supuşi la malatii fârte seri6se carele se pot e comunica, - 

direct şi mortal omului 1). | 

Vom avea probe evidente. în capitolul următor : Pro- 

prietăţile cadaverului. — Este sciut astă-di cât răi ş'a 

ficut unii, neţinând s6mă de specia cadaverului ce erati 

obligați a depărta. 

2. Dupe natura cause! ce a produs mârtea Luk. — Na 

numai pentru a satisface statistica medicală, trebue a cu- 

nâsce esact şi a divide cadaverele fie humane, fie animale 
după causa morţei lori. Căci luând de esemplu cadave- 

rele umane vedem că în casuri de medicină legală tre- 

buie ca cadaverele să fie supuse la cercetări minuţi6se şi 

adesea dificile pentru a constata causa morţei. Când €răşi 

sar constata că este victima vre unei malatii eminaminte 

contagi6se, a se evita contactul cu el, pentru ca alte per- 

s6ne fie direct prin contact, sâii respirând aerul încărcat 
cu contagii, fie indirect prin insectele ce se pot pune pe 
el, obiectele întrebuințate ete. să nu contracte acelaş morb. 

Nu individ, nu oraşe, dâr popâre mari, ai suferit u- 

desea de lipsa de precauţiuni din.aceste cause. Le vom 

studia în detalii la locul lor. 
, 

  

) Vedi, Regulamentul pentru poliţia veterinară aprobat prin 
decret domnesc No. 1060 din Mai 1874. .



„« T6te animalele, cu escepţiunea celor 
cari se nutresc cu mortăciuni, fug din 
vecinătatea cadaverilor. + 

Dr. Feliz, Uyg. publică, pag. 312, 1870. 

< Moise face din contactul cadavere- 
lor uă causă de impuritate,— Nombres, 
Chapit. XIX — pentru a asecura, mai 
bine separaţiunea lor de cei vii. Codul 
sacrat al. Hinduilor —  Loi de Manou, 
V-e livre, distique 59, — impune rude- 
lor apropriate s€ă sapindas dece dile de 
impuritate pentru un mort... »- 

Michel Levy, Hygitne, Tome second, 
pag. -562, Paris 1862. : 

- « Când un Lapon mâre, ori-care ar fi 
„natura maladiei care "i-a terminat di- 

lele, fie-care părăsesce bordeiul unde 
este cadaverul, în încredințarea că ră- 
mâne încă ce-va din sufletul defanctu- 
lui care urmegă ori-ce fiinţă, miesibilă, 
Peste câte-va dile ei vin de împodobese 
corpul. .. » - - 

Voyage au Cap-Nord, par la Subde. 
la Finlande et la Laponie; par Joseph 
Acerdi, 1808, Paris, Tome troisieme, 
pag. 235—245. 

Proprietăţile cadaverului. — Când forţa care graţie synthesei, unise la unii loc şi pentru o acţiune comuni, 
atâtea combinaţiuvi cari constitue împreună corpul nos- tru, când acea forţă încetedă de a se munifesta, atunci fie-care din ele caută a se desvolta în consecinţă. Unele caută a se desvolta în detrimentul alteia, Esisteenţa, mul-



tora chiar din ele, e posibilă, se desvoltă sâii dispare după 

condiţiunile physico-chemice brute şi nu vitale ale com- 

binaţiunilor organo-anorganice. Adesea la acâstă luptă se 

adaogă, graţie agentului morbifie sâii atmosferic, corpus= 

cule,' germeni nuoi de viaţă, cari găsind în cadave- 

re, clemente proprii pentru desvoltarea lor, substanţe 

animale, huniditatea, aerul — de care adesea pentru 

unele nu'e necesitate — şi caloriculii; lupta pentru eșis- 

tenţă se declară şi, putem afirma că sute de specii se 

desvoltă şi pier până la putrefacerea complectă a cadave- 

rului; că fie-care oră, pentru aceste lumi microscopice 

„sunt secole. Tâte tind însă mai adesea — şi acestea nu 

sunt probate alt-fel — a se pierde, aşi face prin viaţa 

“lor imposibilă viaţa viitârelor generaţiuni, a se stinge, a 

se reduce pe ele şi prin dânsele cadeverul la adevăratele 

elemente chimice. — Dâr din momentul când acâstă luptă 

— oxydaţiune, fermentaţiune putridă, putrefacție, descom- 

posiţiune — începe, şi până la momentul când elementele 

pure, inofensive reintră în sînul naturei, mulţime de fiinţe - 

“animale şi vegetale, mulţime de combinaţiuni anorganice, 

ce iai nascere, aii o influenţi, o acţiune, eminaminte de- 

leteră asupra organismului viii. 
Modul după care aceste “transformări se urmegii, de şi 

cam acelaşi, variă după mediul în care se afla cadave- 

rul. Vom căuta a'l detalia după cât se pâte astă-di în 

capitolul relativ la: Putrefacţiunea “cadaverilor. Acum ţin 

numai a constata că graţie metamorfosei acestia la care 

e supus cadaverul, el are proprietăţi nuoi. 

Nu este fără pericol pentru sănătatea nâstră presenţa, 

chiar de puţină durată a cadaverului într'o casă locuită. 

Din primele momente şi până când el este înhumat 

— procedeul cel mai frequent de depărtare — se observă 

între el şi atmosferă schimburi de gaze, organisme, dife- 

tite particule organice, : funeste fiinţelor vii. Acestea în-
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cep a se face — cuted-a o afirma — cel 'puţin chiar din 
momentele de agonie, şi pârtă numirea de miasme putride 
pentru a fi deosebite de miasmele propriă dise ce se pro- 
due de om, atât în stare normală cât mai ales în stare 
pathologică. | | | 

Aceste producte ce cadaveral aruncă în atmosferă se 
pot divide în două clase: 

1). Acele produse de tâte -cadaverile firă distincţiune ; 
2). Acele produse de unele numai din ele pe lângă 

cele mai de sus. 

1. Primele producte pot fi: 

A) Neorganisate;. | 
B). Organisate. | ! 

A). Neorganisate 

Aceste se împart în două grupe : . 
"Q). Anorganice : Acidul carbornic, oxyd de carbon, va- 

pori de apă, hydrogen phosphorat, 
sulf-hydrat de amoniac, amoniac, hy- 
drogen sulfurat, carbonat de amoniac, 
„azot, hydrogen, hydrogen carbonat. 
„Phosphure de sulf — după Jules Le, 
fort — şi în fine gade phosphorate 
răă cunoscute — phosphine ? — d). Organice : Acid acetic, acetat de amoniac, acid 
acrylie, acid butyric,; amoniac combi- 
nat cu diferite acide grase, 

B). Organisate 

a). Vegetale : Diverse myerophite : Palmele, eugle- nae, vorticelles, protococus, d). Animale 3 Diverse microzoere : Zooglea , Monas crepusculum , Bacterium tremo, Vi-
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brio tremulaus, lineola, subtilis, ru- 

gula, prolifer, baccillus, ete. * “- 
La aceste putem a adauge şi par- 

ticule mici animale putrefiate, carele 

sunt ridicate graţie degajărei gazelor 

de mai sus. 
Nu însă din primele momente se degajă aceste corpuri 

în atmosferă, din care anume am omis câte-va; trebue 

câte-va gile ca putrefacţiunea să se stabilâscă, în un mod 

serios pentru acâsta. Dâcă considerăm durata şederei câ- 

daverului în atmosferă până la 40--50 ore, atunci vom 

vedea, că numai în condițiuni cu totul escepţionale aceste 

producte vor trece peste 4—5 din grupa, A..a; şi câte-va 

din B. b. — Aceste din urmă sunt însi mult :mai per-. 

nici6se. Mare parte din aceste producte aii o acţiune 
* funestă asupra economiei. 

<« Emanaţiunile cadaverice diluate vatămt sănătatea mai puţin, 

concentrate ele exercită o acţiune toxică deleteră. » . 
Dr Feliz, Hygiena publică, pag. 112. 

« Vaidy, citat de Desgenettes, spune că la 1796, aprâpe de Nii- 

remberg , 6menii însărcinaţi câte-va, dile după o bătălie a îngropa 

morţii, se îmbolnăviră de friguri grave. >: -- 

Michel Levy, Trait &'hygitne, tome second, pag. 451, 1862. 

« Tot ast-fel, Prosper Alpin, atribue nascerea, pestei la putrefac- 

țiunea, corpurilor organice sub influenţa căldurei şi umidităţei. > 
„De ln Peste, A. B. Clot-bey, 1840, pag. 197; . 

Ambroise Par6 spune (Cartea X, cap. 13) că un mare 

număr de cadavere fiind aruncate înti'un puț adânc se r&s- 

pândi o vapâre aşa de fetidă, că în Normandia mai multe 
mii de.6meni muriră ca loviți de pestă. | 

Massaria carele trăia în al XVI .sec. şi care descrie 
malatia ce domnea în Veneţia şi Vicentiu; Mercurialis 

contimpuranul săi şi alţi medici, atribuia aceste cala- | 

mităţi : cla cause de epidemie şi infecţie. >
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-Diemerbroeck, care studia pesta de li Nimegue de la 
1635—1637 spune: « că pesta avea causa sa în atmos- 
feră şi principalminte într'o substanţă forte malignă in- 
fusată în aer prin mânia divină.» | Chicoyneau admite în escelentul săii uvraj asupru pes- tei alteraţiunea atmosferei prin miasme. “Tâte aceste pro- bsză până la evidenţă manifestaţiunile morbide, în urma alteraţiunei atmosferei de către miasmele putride. Ele vor fi studiate din acest punct de vedere în capitolul relativ la efectele putrefacţiunei în aerul. liber, | 

- Se scie că cephalalgiele intense: de cari adesea sufer acei cari stai.pe lângă cadavere şi cari sunt atribuite” în general la tristeţa în urma unei pierderi simţitâre, adesea, nu sunt de cât efectul respiraţiunei unei atmos-: fere ce începe deja a, se. resimţi de presenţa, cadaverelor, Acest fapt se întâmplă mai adesea studenţilor în medi- cină, în primele dile a lucrăret lor în sala de autopsie. Gazele de mai sus se pot încă produce ori-când: părți organisate sâi materii fecale sunt lăsate să putrezâscă, să fie supuse fermantaţiei putride. 
- Descomposiţiunei, putrefacţiunei, cadeverelor microsco- pice s6ă de animale mici, — articulatele,— cadaverelor ani- male, humane, etc. se atribue causa a o sumă de maladii infectiâse şi contagi6se, care se văd sub forma epidemică " s6ii endemică, 
Sunt însă unii cari decă nu n6gă absolht, contestă însă până la un punct Gre-care acţiunea deleteriă a ema- naţiunilor putride 5, 

1) «Se signală cu drept cuvânt buna stare a celor ce curăţă ca- nalele, latrinele, servitoriy amphiteatrelor, etc. In 1814, după bă- tălia de la Paris, 4000 ear Jjupuiţi de piele, ai stat cinci-spre- dile pe câmp, subt o temperatură midlocie de plus 150C.; aceia cari ai fost însărcina ţi de a'i reuni spre a'i arde, nu ai fost de loc incomodaţi. Se adaogă la aceste fapte şi altele cară ai o 

  

,
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Prin obicinuinţă, omul-ajunge a suporta dose colosale 

de substanţe toxice, dovâdă sunt între alţii arsenicopha- 
sv! ea “. u- . v u 

gii. Der 6re just ar fi a spune noi publicului, că aceste 

substanţe sunt inocive?! Emunaţiunile cadaverice în pu- 

  

„significare pură individuală; aceea a lui Antoine Dubois, ridi- 

când cadavere în timpul nopţei din cimitire pentru aprovisionarea 

ampbhiteatrului să, având subt patul săii, piese anatomice în ma- 

ceraţiune ; acela, a câtor-va, naturalişti disecând animale mari în- 

trun local răi ventilat al Museului. 

Waren şi P. Duchâtel nu aiă ţinut compt de condiţiele urmă-, 

târe : Sa 

„1. Nu este de ajuns ca agentul toxic, să fie răspândit în na- 

tură, ci trebue ca organismul să fie apt a primi impresiunea, sea; 

2. Obicinuinţa pâte neutralisa mai mult s6ă mal puţin com- 

plectă, proprietăţile diferitelor emanaţiuni. ' Stodenţii în medi- 

cină, se aclimatisâdă in salele de disecţiuni, tăbăcarii şi măţăra- 

rii în atelierile lor, etc.; ? . ' - 

3. Forţa constituţiunei şi regimul ajută, acestei resistenţe şi o 

face să dureze; în general, curăţitorii de canale şi private sunt 

6meni robuşti ; aceste profesiuni depărtedă, pe individii slabi ; ve- 

nitul salariului lor le permite o alimentaţiune suficientă ; | 

4. Condiţiunea cea mai esenţială este lucrarea la ' aer liber 

s6ă înt'o atmospheri aprâpe deschisă ; tâte profesiunile cari s'aii 

ales în fav6rea inocuităţii odârelor putride, se esers6dă la aer li- 

ber, s6ă în locale ventilate. Cine pâte susţine că se pâte respira 

fără pericol într'o prâpă, într'o hasna, etc. ? Inchideţi lucrătorii 

de piei crude, tibicari, în mephitismul' atelierelor lor! Noi nu 

pretindem că aruncate în atmosphera quartierelor” n6stre, emana-, 

ţiunile putride nu esercitedă un efect răă făcător asupra popula» 

țiunei!; e 

5. Lucrătorii cu profesiuni mephitice, ati între altele repaosul 

lor, diua lor de plimbare; în care timp ei se depărtegă, de locul 

infecţiunri ; tăbicari, săpători, nu locuesc şi n6ptea, în cimitir, în 

atelier. Deca, causele morbifice ale căror acţiuni sunt mereă în- 

trerupte, nu aii tot efectul lor, atunci se va limita la turburări 

trecătâre, la nişte atingeri superficiale, cari nu se mai re'noesc. 

Continuitatea, sâii o şedere mai îndelungată sub acţiunea acestor 

cause va, produce desastre. > . e 

Michel Lâcy, Trait d'hygiene, tome second, Paris, 1862. 

.
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trefacţiune, pentru pulmonii ce respiră aerul infectat cu 
ele, pentru tubul digestiv ce-l primesce prin deglutiţiune, - pentru învelişul cutanos când esecuti schimbul s&ă de 
gaze, nu sunt de cât o substanţă toxică, streină cu totul 
condiţiunilor normale ale economiei. 

Ca în tâte şi acilea sunt escepţiuni, rar însă, pentru unii cari pot înfrunta condiţiunile normale fără a fi pe- depsiță. O imunitate căscigată de unii, după cum alţii “ înfrâng temperaturele scădute, ostensla, lipsa de substanţe alimentare, după cum în fine medicii capetă acea pro- prietate de a deveni refractari miasmelor morbifere ce respiră, 
” | Observaţi în o sală de disecţiune. Pe când personalul ordinar carele de şi trăind în acâstă atmosferă infectată se bucură de o sănătate perfectă ; începătorul în medicină, la începutul studiilor sele, e victimă mai tot-d'a-una dyar- rheelor, cari adesea, pot lua un mers destul de grav. — Câţi, din acestă causă, nu finese prin a renunța la, acestă: carieră ? : 

" Aşa dâr, nu basaţi pe escepţiuni, nu pe esemple iso- . late, va trebui să Oorganisăm și să se redactede prinei- piele poliţiei nâstre Sanitare ! Ar fi o crimă u face ast- fel şi acet ce mesocotesc aceste date veridice,. plătesc adesea acâsta fârte scump. Sea | 
, 

" 2. Acele produse numai de unele din ele; pe lângă cele comune tutulor. | Ă - 
, Sunt acele miasme, părticele organice particulare, - or- ganisme animale microscopice nu încă bine cunoscute, cu desevărşire subtile şi “care se fac cunoscute mai adesea “numai prin epidemiile s6ă: endemiile ce adue s6ă întreţin. Ele sunt causa şi agentul unor malatii, astă-qi bine cu- noscute şi ati o acţiune specială ca purtătâre ŞI propaga- târe ai diferitilor morby contagioşi, şi nu. sunt proprii o 

*
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de cât numai, cadeverelor ce ai sucombat unor malatit 

infecti6se sâi infecto-contagiâse. Ele ali ca caracter prin- 
cipal şi particular, a se inocula în corpul altor ființe vii 

şi a determina aceleaşi fenomene pe care le-aii presintat 

individul pe care Vâii făcut se dispară. 

Aceste miasme sunt mult mai periculâse ca primele, 

la carele sunt supra ajutate şi care înpreună fac adesea 

ca ţări vaste să sufere din causa lor. e 

Ele se presintă cu mai multă sâi mai puţină secu- 

ranţă în malatiile următâre, pe care din acâstă causă Re- 

quin le împarte în 3 grupe 1). „ Ei 

1. Roseolu | 12. Crupul adevărat 

"2. Searlatina 13. 'Pussa convulsivă “ 

3. Suetta, 14, Dysenteria epidemică 
4. Variola 15. Cholera . a 

5. Febra typhoidă 16. Putregiciunea de spital. 

6. Typhosul. : 17. 'Turba 
"7. Pesta 18. Fareinul | 

8. Febra galbenă 19. Morva—răpeiuga— - 

9. Mughetul—aphtele— 20. Pustula malignă - 

10. Angina gangren6să 21. Dartre . 

'11. Dyphterita 22. Syphilisul 

Esemplele pentru a , proba contagiositatea, prin cadavere 

abundii. Vom cita sume de fapte de a cărora veracitate 

- mu se va putea îndoi nimeni. 

  

, 
1) Reguin. (Clasificaţiunea, lui). - 

«) Evidaminte contagiose : Scabies, Variola, Vaccina, turba; Sy- 

philisul, Roseola, Scarlatina, Tinia favosa, Tusea convulsivă. Ty- 

“ phosul, Pustula malignă, Cărbunele epizotic, Morva,; 

I) Secur contagidse : Pesta, Febra galbenă, Dysenteria epide- . 

mică, Febra typhoidă. Suetta, Crupul adevărat, Angina gangre- 

n6să, aphtele. 

c) Probabil contagiăse : holera, Dartrele, Phtisia pulmunară, 

N
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«Pesta, a început prin uliţa, Escale, una din cele mai 
murdare, şi care nu este locuită de cât de populaţiunea 
sermană; ea nu a început a ataca, ulițele principale, de 
cât când cadaverele, forte numerâse pentru a fi îngropate 
în fie care giuă, [ură depuse în ulițe stă părăsite în case. 
Eraii, pe o piaţă aprâpe 2000, carele jăceaii acolo de mai 
bine de cinci-deci de dile 1). | 

«Un corp viii al căruia sânge e infectat de un germene 
pestilenţial, îi aruncă afară din corpul săi, cu materiile 
transpiraţiunei sâle, prin o mişcare machinali internă, 
ceia ce face fârte primejdi6să presenţa acestor corpuri, 
până la Gre care distanţă. Acestă mişcare machinală în- 
ternă continua în Parte încă dupe morte, cel puțin atât 
cât cadaverul are Gre care căldură... 2, 
„«D-l Dr. Gendron, care ai observat mai multe epide-: 

mii de febră typhoidă în satele din prejurul oraşului Cha- 
teau-du-Loir au constatat că acâstă maladie se comunică 
dupe cât observă el, de la'un loc la altul, de la un indi- 
vid la alt individ, din casă în casă s6i din oraş la oraş, şi tot-d6-una prin mijlocul comunicaţiunelor directe sei indirecte cu bolnavi. . 

Acest distins observator se silesce între altele a proba, că : «Epidemia, este efectulă şi nu cauda contagiunei» 3), <Dâcă prin contagiune, dice D. Tallot, nu vroim a în . “țelege de cât singurile, b6le transmisibile prin contactul direct a individului sănătos cu individul bolnav, s6ă cu hainele ce el a purtat, sâi cu alte objecte de care se servise, ar fi prematur încă, dupe faptele cunoscute -de a RI N DD 1) Deidier. pesta, din vara anului 1719. Cilat, de Clot-bey, Peste. Paris, 1840. : 
Ă . 2) Pestalozzi. Avis de purifications contre la Peste. — Citaţ de Ciot-bey, e E 3) Fievre typhoide. Dictionnaire de di ctionnaire de. Medicine. _ Parle Dr, Fabre, tome huitit me, pag. 675. Paris 1841,
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pune Dysenteria î în numărul lor; „dâr deea prin conta-. 

ginne se indică. acele -care se propagă prin ajutorul eva- 

cuaţiunilor morbide produse de către corpul bolnav, şi 
miasmele sii efiuviele care se produc, atunci, nu mai re- 

mâne nică o îndoială». (Archivele generale de Medicină.) 

tom. XXIX. pag 494 b. 
«Ea se întinde într” un mod epidemie în urma căldu- 

xelor celor mari ale verei, şi când inundaţiunele câmpie- 
lor fac ca fânul să fie muced şi de qualitate prâstă,. în- 

cărcat cu “insecte în putrefacție, din care causă resultă 

pentru animalele ce se nutresc cu dânsul febre însoţite de 

inflamaţiuni gangrenâse care le fici să piară forte curând. 

Nu unmai cel mai mie contact cu părţile gangrenâse sâii 

cu humorile animalelor mârte în acest mod, dă nascere 

pustulei maligne, dâră chiar pieile şi perii lor se în- 
carcă de acest principii contagios, şi'l rețin atât, de tare 

în cât nică prin procedeurile de fabricaţiune când se pre- 

pară peile pentru întrebuinţări domestice, şi când peri aă 

, 

fost întrebuinţaţi ca stofe ; nică circonstanţei de a fi fost 

lung timp conservate. şi chiar mai mulţi ani-de dile, nu 

li se distruge şi nuli se scâte funesta lor proprietate de a 

transmite contagiunea 2). 

«D. Depaul, intern la Maternitate asistase o femeie în 

oraş. carg născu şi avu lehusia în condițiuni. fârte bune 

având ocasiune de a o mai visit, pentru acelaşii lucru 

de în o epocă dând o epidemie se afla în vigâre la Ma- 

„ternitate, şi tocmai după ce făcuse o autopsie în acest 

“spital, el vădu îndată pe nenorocitu sa bolnavă, present- 
- tând tâte symtomele febrex puerperale în urma căreia muri?).> 

<Resultă deci că tâte profesiuzile care ne expun la con-.- 

tactul animalelor și u peilor lor după mârte, că locuirea 
  

1) Dysenterie, pag. 374. Dr. Fabre. Tome troisitme. 

2) Boyer. Malad. chir, t. I[. p. 51. Pustule maligne. 

3) Puerperale. Dr. Fabre. tome sisitme. pag. 541.
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aprâpe de grajdiuri sâi de locurile care servă a despuia 
animalele, trebue a fi considerate ca cause ocasiunale... 
S'aii acusat diverse specii de muşte dintre cele ce vieţuese 
lîngă animale sâii se hrănese din cadaverele lor, de a 
transporta departe virusul pe care ai supt... 

Aparatul bucălu al dipterilor şi în special al luipobos- - culuă calului, pâte perfectaminte servi de mijloc de trans- 
port a unui virus de la bestie la om> 1), 

<Typhosul o dată, format, se propagă prin contaguine. Fie care bolnav devine un mic focar de infecţiune destul de energic pen- tru a comunica malaţia, la indivigii sănătoşi care se apropie da el» — Roche et Sanson. — Cite par Valieiz. 
< Dullos, a citat un cad de morvă, acut la ui, femeiă carele nu fusese nici o dată în contact cu caii, şi care era, ocupată a re- gula câmele carele se tundeati în abatorii». — Cit6 par Valleiz. Tome cinquitme. pag. 992. 

“ <Causa principală a febrelor, pare a resida în o specie de in- „tozicaţiune particulară, : febrele intermitente, febra galbenă, febra remitentă, bili6ssă, a ţărilor calde, aii pentru causă evidentă efluviile vegetale şi paludeane ; Variola, Rugeola, Scarlatinia vase sub in- fluenţa, miasmelor să virosurilor animale; să, totul pare a conveni pentru a stubili ca, febra, typhoidă, typhosul, pesta, etc., recunosc pentru cause influenţele toxice al acestui de al douilea orâins. — Quide du AMgdecin practicien, par. 7.z, Valleiz. Pag. 2. Tome premitre. 1866. Paris. 
: <S'aii observat accidente Aysenterice, typhoiaale scii anal6ge a celor cu infecţiunea, purulentă, -în urma, exposiţiunei prolungate, în un loe puţin aerat, emanaţiunilor fiinţelor putrefiate; a căror morte a fost causati, prin vre-o una din maladiile numite putride de cătră, medicii vechi, şi nu fără rațiune din 6re-care punt de vedere». — Nysten. putrefaction. o Sunt însă uni curioşi în ştiinţă ca Şi în alte specia- lităţi carii nu vor se înţeleagă, ca cadaverul pâte se fie 0 caudă ocasională a' desvoltării unei: malatii contagi6se. 

:) Quide du Medecin praticien, par I Z, Valleiz. 'Tome cin= quiemă pag. 237, '
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EX aă creat chiar frasa: Mârtă bestia, mort este veninul. 
EĂ cred cii îndată după stingerea fenomenului vitale ar 
înceta a, mai fi nociv din punctul de vedere al contagio- 

„ sităţi; că prin însăşi mârtea sea s'ar ucide şi elementul 
morbifer. Da - 

Esemplele citate mai sus, adunate în număr suficient 
şi la care voi adioga şi pe cele urmiătâre, vor proba până 
la evidenţă cât este fără de temei acâstă ideie. Cum pu- 
tem noi: astădi a mai admite că cadaverul nu duce cu 
sine agentul morbifie ne-alterat când vedem ci ori-ce corp 
brut pâte să fie, un agent de transmisibilitate? 

Pestalozzi susţine acâstă ideiă, el dice între altele vor- 
bind despre pestă: «când mişcarea machinală internă este 
oprită, ceia, ce se probâdă prin răceala cadaverului, nimie nu 
mai ese din porii săi, tâte părţile mobile sunt în repaus, 

fermentul chiar al pestei, este îngropat în cadaver, din 
acest” moment cadaverul nu mai pâte face cel :mai mic 

răă tot aşa după cum, nu pâte să inspire frică nimănui.» 
| Savaresi, Desgenettes, şi mai mulți medici din Oriinte 

susţin acelaş lucru basânduse de sicur, întru cât atinge 

pesta, pe adajiul : «Mort la bâte, mort le venin». 

«Intr'o lucrare comunicată Academiei în anul 1872, m'am 

N 

sforțat de a proba că survivenţa principiurilor contagi6se - 
corpurilor, în care ele aîi germinat este un fapt ce nu se 

mai pâte nega. Mârtă bestia, mort nu este veninul. Sunt 

multe esemple care aii dovedit acâsta atât în medicina 

umană cât şi în medicina 'veterinară> ?). o 

Tot astfel şi distinsul hygienist . frances Michel Lâvy 

în tratatul săă. de hygieniă tomulal II, pag. 462, dice : 

Indoiala acilea nu se mai încape şi remâne un fapt de- 
monstrat de care trebue să ţie semi hygiena publică, adicii: 

  

1) A. Joltrain, Journal d'hygitne No. 41, 10 Avril, 1877. 
? 2 
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survivenţa decă pot dice astfel, a principiurilor contagi6se E
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corpilor în care ele aii luat nascere printr'o elaboraţiune 
specifică ; ast-fel în cât veritatea medicală lipseşte prover- 
bului : <Mort la bâte, mort le venin.» 

Esemplele abundă şi încă unele ne surprind prin persis- 

tenţa, prin forţa vitală a contajiului după un timp ade- 

sea îndelungat, despre a căruia durată după mortea in-: 

„dividului 'nu o ştim nică cu aproximaţiune. 

Mareşalul Saint-Arnaud, mort de Choleră în Crimea, fu 

dus la spitalul de la Therapia lângă Constantinopoli de- 
stinat pentru marina francesă, pentru a i se face autop- 

sia. Omul însărcinat cu acâstă îndatorire muri imediat 

după esecutarea sea de o choleră fulgerătâre. 

<Doui gropaşi exhumând cadaverul, unui om mort de 

variolă de 10 ani, căpătarii acâstă bolă care luă la dânşii - 
„un caracter de malignitate.»  Ozanam. Epidemies tom. 1. 

„65. 
At a proba până la evidenţă întru cât teoria ace- 
lora cu: «Mort la bâte, mort le venin», e falsă şi lip- 
sită de veritate, funestă, în acelaş timpii vom vedea în ul- 
timele fapte probe evidente că nu numai cadaverul, care 
are mai multă rațiune de a putea păstra contagiul, dâr 
substanţe varii puse în contact cu bolnavul sâii mortul pot 
al. păstra şi iudefinit, şi ei, nu înţeleg pentru ce nu 'ca- 
daverul dâr ori-ce substanţă solidă fără distincţiune afară 
de cele caustice, "antiseptice, nu ar putea să se bucu- 
re de acest privilegii ! 

Ast-fel contagioniscii admit pentru pestă ca substanţe 
contumace : lâna, bumbacul, iul, praful, cânepa, penele, 
părul, perii, hârtia şi în fine tâte ţesăturile formate din 
substanţe animale şi vegetale, şi aceste substanţe în sta- 
rea lor brută; pânea xece şi caldă; florile verdi sâi 
uscate, artificiale; safranul, carthamul, fructele cu învelişii, 
pulpâse, uscate; migdalele, fistieurile, curmalele şi tâte va- 
rietăţile de grâne.
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Asemenea: şi corpurile grase, uleile, ete.; cu tâte că u- 

nii susțin că aceste sunt refractare. 

Der chiar lemnele şi metalele pot fi numite contumace. 
Monedele chiar pote fi contumace. Richter, Schrand, Foders, 

susţin acest lucru. Roch, spune că în pesta dela Rachsa 

şi de la Ostrova, epidemia s'a încins după găsirea; nistor 

obiecte, un pumnal ture, monede, ascunse sub coperişul 

casei din timpul altei epidemii mult înainte. . | 
Cine nu „scie că la noi în timpul epidemiei de ciumă, 

de choleră, piesele se primeaii şi să dedeaii întrun vas 

plin cu oţet). 

  

1) «Germenul pestei fiind depus asupra corpurilor subsceptibili 

de al reţine, dice Puquet,— Memoires sur les fivres pestil. du Le- 

vant. pag. 96. — El pâte se remâie inert mai mult timp, şi a se 

reproduce cu aceiaşi: vigâre . . „> Clot-bey. 
Sunt o mulţime de fapte care adeveresc acâstă ideiă.— Adesea 

suntem surprinşi de durata, cât principiă contagios păstrâdă pro- 

prietăţile s6le. , 

Decă admitem acele animateule ale iui Kircher şi Languis scă 
miasme organisme, atunci am putea, şi trebue să admitem mârtea, 

lor aparentă, resuscitarea, lor când sunt din noii puse în condițiuni 

bune în tocmai ca, şi la, curiosul fenomen al resuscitării Tazdigra- 
delor, Rotiferilor, ete. 

Ast-fel: Alexandre Benoit, raportedă că uă saltea de pae, care 
reţinea pesta de mai mulţi ani, aii comunicat'o imediat îndată 

servitorilor care aii venit a, o scutura. - 

Forestus, raportedă un exemplu de principiiă contagios, conser- 

vat mult timp într'o pângă de păiajen. 
Chenot, istorisesce că un zidar, având un buboii pestifer în su- 

peraţie, ai vârât în zidurile casei sâle o cârpă îmbibată cu pu- 
roiă, astupând cu un dop de lemn deschizătură practicată. Un an 

după acâsta, înpins prin o vană şi funestă curiositate, el sete 

cârpa, şi muri într'un scurt spaţiă de timp. Familia sea întregă 

să stinse succesiv cu tâte semnele pestei. 
Trincavella, ne spune că la Capo d'Istria germeni pestelinţiali 

stătură ascunşi două- -deci ani în fringhiele care aii servit la sco- 

borirea, cadaverelor; că, în intervalul acestui timp, aceste cârde



-: Răul ce cadaverele pot produce. — Faptele citate 
în capitolul precedent ne forţtdă a avea în vedere două 

specii de efecte, două proprietăți. diferite, particulare ca- 

daverelor lesate în aerul atmosferic. | 

-- a). Primul comun tutulor cadaverelor, prin faptul că 
îndată ce viaţa încet€gă, putrafacţiunea începe, şi cu dân- 

sa tote relele ce am probat în capitolul respectiv. 

6). Prin acea'că malaţia de care a suferit ante-morte, 

  

rămase grămădite În un colţ, cum se sc6se la aer comunicară pesta 
servitorilor şi îndată la, mai bine de dece mii pers6ne. , 

„ Ingrasius, istorisesce un fapt analog, încă mai extraordinar. — 
Acâsta, este istpria unui sacristan, care a scos nisce frînghii de 
dinapoiul unui cufâr care nu văduse lumina de aprâpe două-geci ani. 
El contractă pesta, şi cinci-deci de mit de persâne aii murit. 
.. Stakelsehmit, spune că dupe pesta din Podolia, de la 1797, un 
Evreii, care vârâsse hainele sdle în pământ în timpul celor din 
urmă gile a acelui an, scoţândule patru luni dupe aceia, respândi 
din noi maladia în oraşul Szawograd. 
-- Theodorne de Mayerne, citedă faptul unui uvrier care aă resus- 
citat pesta în acest oraş, scoțând afară nisce sdrenţe vechi din 
dărămăturile unei case. 
”  Asseminea următârele : 

«S'aă comunicat societăţii medicale ottomane că mai mulţă in- 
firmieri ataşaţi la o magasie care aă fost stabilită, la, Constanti- 
nopoli, într'un spital isolat, situat pe:o înălţime, care ai fost fă- 
cut înaintea, invasiunei typhusului ; aii fost atinşi de epidemie fiind 
că a dus nisce objecte aparţinând unui spital unde domina ma- | Matia. — Se cit€dă între altele, un infirmier auxiliar, care, nu nu- ina 'că nu a făcut nici uă-dată servici spitalului, ânsă chiar nu
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deca a fost o malatii contagi6să, a cărnia germeni. să 

„_ păstredă de cadavere; lucru necontestat adi, când şi alte 

corpuri organice s6i neorganice se bucură de aceleași 

proprietăţă. 

Ambele aceste două mari efecte, ce ai o puternică ac-. 

ţiune asupra fiinţelor vii, ati fost ades combătute, tot d'a- 

una âusă fără sueses, de la tribună, din cabinetul unde. 

nasc visurile în gândirea despre materie, departe ânsă de 

„câmpul realităţi. 
Faptele vorbesc pentru nocuitatea cadaverelor. 

Ori-cine dâr va putea lesne înţelege că ori cât de departe 

ar fi de noi idea de a, fugi de cadavere, trebue ânsă a face 
„ca contactul cu ele se fie deo durată cât se va putea mai 

mică pentru a ne sustrage acţiunei lor deleteră. - 

Ast-fel pentru cadaverele victime ale unei malatii ne- 

  

„a pus piciorul ca visitator aprâpe o lună şi sucombă,. numaă pu- 
țin de un typhus cu formă gravă!) | ” 

- La Marssillia şi la Toulon doi infirmieri ataşaţi la mugasia e- 
fectelor care provinea de la Tiphicii desbarcaţi din “Orient, contrac- 
tară acestă malatie, Traite d'hygiene. Michael Livy, 1867, pag. 458: 
Tome seconâ, - 

<Epizootia de la 1710, în Holanda, fu importată prin comerciul 
vitelor şi peilor prâspete, ce acest regat făcea atunci cu Ungaria 

şi Dalmația, | 

„Cea de la 1774 în Francia ai trecut din Holanda în Finlandia, 
Picardia şi Artois: tot în acest timp ea ai fost importată spre 
miaqă-di, în Francia prin peile infectate din Zelanda Holandeză, 
lori Poppescu, 1869, Typhus contagios s6ii Pestis-Bovine. pag. 17, 

<Contagiulii fix se află tot d'a-una unit cu fluidele corpului, cu 
carnea, pielea, cârnele, unghiele, materiele fecale, asternutul, ase- 

minea şi cu tâte objectele, cu care animalul morbos, aii fost în 
contactii, cu hainele îngrijitorilor, precum şi a veterinarilor : etc. 
cea mai mică quantitate de contagiii este capabil a provoca morba. 
„€... din experienţă să scie că, din excrementele unui animal. a- 

tins de 'Typhosul contagios în timpul ierneă, şi care excremente 

find îngheţate, la desgheţoşarea, lor primă-vera sii infectat din- 
tr'ânsele animalele sănătese. Idem pag. 20. ăi 

1) Etude sur le typhus, 'Thes. de Doct. en Med. par Nichita Andriţeano, 1868, 

,
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contagi6se, bine ânsă constatată vom căuta a nu fi toc- 

mai riguroşi, totuşi poliţiu sanitari: va trebui se oblige 

păstrarea; lor, pentru timpul fixat de lege, în o cameră. 

cât se va putea mai vastă cu o ventelaţiune suficientă 

"pentru a face ca aerul confinat 'să fie cât se pâte mai 

„puţin influenţat de gazele şi de emanaţiunele putride ale 

cadaverului. ! 
„Pentru clasa sermană pentru acele familii care în ge- 

„meral nu dispun cel puţin de două-odii, vor trebui înfi- 

inţate case mortuale unde va trebui dus cadaverul. 

__ Contactul cu cadaverele victime ale unei malatii con- 

_tagi6se, va trebui cu deosebire evitat căci pe lângă reul 

produs în genere de cadavere ele 'mai piistredă şi împru- 

mută atmospherei germenii unor afecţiuni adesea, mortale. 

Poliţia sanitară va trebui să prevadă constatarea dece- 

selor acestor cadavere cât mai curând, pentru a grăbi de- 

părtarea lor, ca ast-fel, să nu lăsăm aceste focare mor- 

bifice în mijlocul unei societăţi care: în caduri de epide- 

mii mai ales, nu astâptă de cât ocasiunea pentru ca dâu- 

sele să se desvoltede mai mult. — 

Cadaverele animale .nu. vor 'trebui păstrate sub nici un 

cuvânt, ele vor trebui imediat redicate, întrebuințate, saii 
depărtate prin mijlâcele ce se vor crede mai: practice; se 
vor lua, 6nsă tâte precauţiunele mai ales pentru acele a: 
nimale care sufer de afecţiuni grave şi capabile de a fi 
transmise şi omului, 

Din acestea vedem cât sunt de ne conforme cu datele 
actuale ale sciinţei, acele scene ades scudate în care vedem 
cadaverul înbrăţoşat, atins cu mâinele şi obrajii, muşcat 
adesea ! , i " 

Asemenea nu scim întru cât ar trebui să ne revoltăm 
contra sistemei de a, duce încii desvilite cadaverele pe u- 
liţe ; aduce, ca să die ast-fel în triumf; a asemăna, germe- 

,
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nii endemiilor sai epidemiilor ; aduce ast-fel mârtea între 

cei sănătoşi. | Ea 
Adesea figuri hydâse fruct ale afecţiunelor grave din 

care vedem substanţe liquide şi gaz6se isvorând pe gură şi 

nas, primblate din un orgolii nescudat pe uliţe. 

Când scim ce rea influenţă are vederea cadaverului pen- 

tiu oră şi cine, şi mai ales în ce privesce contagiul; ce 

influenţă. tristă aii mai ales cadaverele hidâse asupra fe- 

meilor şi copiilor; când scim căte malatii pot să ia na- 
-ştere printr'uă -caugă morală, priuti'uă perversiune a func- 

ționării sistemului nervos, nu'mi pot explica pompa ade- 

sea şi ruinătâre familiilor ce se face celor morţi ; numi 

“pot explica cum 6menii nu se gândesc a fini cu aceste 

scene durerâse, care nu pot avea nici un scop: 

Gândiţi-vă la locuitorii unei strade care este destinată 

a fi canalul de educţiune al morţilor din urbele mai în- 

semnate ! | 
Gândiţi-vă asemenea la acea clasă de proletari creată 

priu sistemul de inhumaţiune şi prin obiceiurile actuale, 

Gmeni adesea fării de milă a căror caractere sunt înăs- 

prite în se6la morţilor, capabile adesea a "despoia morţii 

din morminte dupe cum sâi vădut. numerâse exemple ; 

ma toţi beţivi, pentru a căuta curagiul indiferenţei ne- 

cesar meseriei lorii ; şi care ca ultimă calitate mai ail pe 

aceia de a fi distribaitorii gratuiţi a canselor morbifice 

împrumutate de la cadaverele ce sunt nevoiţi a însoţi. 

«Uă previsiune tristă, der necesară, s'aplică la inhu- 

maţiună 

„++ Trebue a asecura acest serviciii, de a ascunde ochilor 

milținet aparatul prea repetat, de a preveni inhumaţiu- 

uile precipitate şi acumnulaţiunea cadaverelor prin crea- 

" țiunea salelor mortuale, de a veghea la salubritatea ci- 

mitirelor ete.> — Dfichel Levy. 'Tome second pag. 489. 

Aseminea nu putem trece cu vederea, obiceiul alt- fel
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bun al scăldatului cadaverelor, dâr prin care dupe ce se 

infectedă o quantitate de apă, prin suspendarea în ea a 

diferitelor particule, gata a fermenta, se aruncă la supra- 

facia pemântului. Ar trebui mai ales în casuri de epide- 

mii a lua măsuri ca aceste ape : să fie desinfectate îna- 
inte de a fi aruncate. 

     



PUTREFACŢIUNEA CADAVERELOR 

Imediat când viaţa încetâză a conduce şi a supraveghia 

esecutarea regulatei funcţionări a diferitelor aparate ce 

constitue organismul nostru (inervaţiunea, respiraţiea, cir- 

culaţia, secreția, excreţia, contractilitatea, ete.) cadaverul 

presintă Gre-şi care, schimbări care '1 fac se difere de un 

corp viă. Ast-fel într'o periodă de aprâpe 48 ore de la 

data morţii presinta următârele semne : 

I. Căldura normală a corpului s'a perdut puţin câte 
puţin până când cadaverul păstreză numai căldura mediu- 
lui ambiante. i 

IL: Volumul corpului prin aceaşi causă dirminuă.. 
III. Ponderea sea asemenea scade. P 
VI. Tâte licuidele şi solidele din economie sunt supuse 

domeniului gravităţii ; de aci resultă scoborârea lor în păr- 

ţile declive ale cadaverului. 
V. Flaciditatea cadaverului care-luase naştere cu mârtea 

dă loc unei întăriri mai mult sâi mai puţin mare numită 

rigiditatea cadaverului. 
VI. Acâstă rigiditate dispare pentru a face loc unei 

moleciuni care va cresce cu cât putrefacţia va înainta 

mai mult, - 
VII. O pată brună pe schlerotică şi coloratia albastră . 

pe părţile abdominale, care sunt semnele certe ale: putre- 

facţiunei începute.
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Acestea probâgă: că elementele constitutive ale cadare- 
relor asociate pentru o causă care a încetat, se grăbesc 
a se disocia unindu-se între ele pentro a forma diferiţi 
compuşi care la rândul lor îşi vor pregăti mediat sâi 
imediat o 'viaţă nouă. 

Dâcă prin stingerea -vieţii: omul încetâză a_mai fi, prin 
actul acesta cadaverul încetâză a mai păstra forma ce a 
avut'o la începutul faselor în care a intrat. 

Putrefacţiunea dâr este actul acela în virtutea căruia 
tote elementele corpului tind a trece de la compuşii com- 
plecşi în alţii din ce în ce mai simpli până când pot 
ajunşi în starea de elemente, a reintra în sînul naturei. 
Aceste fase de decadenţi din punctul de vedere al syn- 
thesei variă după diferite împrejurări care pot se influen- 
țeze acest act; — din puntul de vedere curat chimie pu- 
trefactia nu este de cât distrugerea prin oxidaţiune a 
cadaverului. - 

Acâstă Oxidaţiune însă” este resultatul unor serii de 
acţiuni forte complicate şi nu încă bin cunoscute, care! 
pot a se defini prin dicerea de fermentaţiune, varietate 
mai ades putridă, ” 

Acâstă Oxidaţiune, Fermentaţiune, Putrefacţivne, este 
resultatul după cât se scie astăqi, a unei acţiuni cataly- 
tice, precum încă mai clar, mai bine demonstrat întru 
cât privesce presenţa, unor, mici mycrophyte şi mai ales rayerozoere, ultime fiinţe pe scara zoologică care servă ca un agent condensator de Oxygen şi reformator prin oxy- daţiune a țessuturelor cadaverice pe care trăesc, se înmul- 
ţese şi pier 1), 

  

  

, !) <Productele descomposiţiunei putride, resultă deci din absor- iunea oxygenului atmosferic şi din reacţiunea, diverselor elemente constitutive ale corpilora.—A, Begquerel, 'Trait6 d'Hygitne-p, 350.
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Pentru că partea, acâsta a scrierei de faţă e una din cele: 

mai importante, ţin a reproduce aici atât cât ne trebue 

pentru înţelegerea faptelor ce urmărim, câte-va date din 

importantul : Dictionnaire de Chimie pure et appliquse, 

par Ad. Wurtz 1870. Tome premier deuxieme parteie. 

Art. fermentations, scris de unul din ceă mai distinși 

chimişti D-l P. Shâtzenberger. Asemenea Art. Putrefâction 

1876 Tome II deuxiăme partie, datorit distinsului chimist 

D-L.A. Gautier. ) a e 

«Starea actuală a chestiunei. — Ce trebue a înţelege prin 

fermentaţiune? Uii fermentaţiune este ui reacțiune chi- 

mică în care un compus organie — materiă fermentes- 

cibili-— se modifică în un sens determinat sub influenţa 

unui alt compus organic — fermentul — care nu contribue 

cu nimic din substariţa sea proprie la productele reacţiunei, 

acestea. fiind unicamente formate pe socotâla materiei fer- 

mentescibile. — Resultă că o qvantitate relativamente 

forte mică de ferment pâte opera transforniaţiunea unei 

qoantităţi considerabile din ântâiul corp- - 

Natura, specia fermentaţiunei depinde : 10 de natura 

corpului carele fermentă (glycosă, sachar de trestie, alcool, 

acid lactic, salicină, amidon, ete.); 20 de natura teacţiunei 

şi de productele ce resultă (fermentaţiune alcoolică, gom- 

mâssă, lactică, ete.); 30 de specia fermentului. 

Natura fermentului şi reacţiunea produsă sunt gene- . 

ralminte conjugaţe între ele ca şi focarele unei oglindi ; 

atare ferment, atare reacțiune. Bazindu-ne pe lucrările 

D-l Pasteur noi putem divide fermentaţiunile în două 

_clase bine distincte după specia fermentului., 

In Gre care casuri, în fine (fermentaţiunea alcoolici, 

acetică, gommâssii, lactică,  butyrică, urică, putridă, ete.), 

fermentul este nu numai organic, dâr organisat. E] trebue 

a fi considerat ca uă fiinţă vieţuitore ahimală (îndestrată 

de mişcări), să vegetali, şi îndeplinirei funcţiunilorii loriă
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physiologice trebue a atribui modificaţiunea inevitabilă ce 
face se întâmpine .corpul ce fermentă. Ast-fel drojdia de 
bere ar. fi uă fiinţă vieţuitâre, un vegetal de o ordine 
inferidră care nu se nasce şi nu se desvoltă de cât în 
liquidele sacharate, şi care desvoltându-se aduce fatal- A 
mente desdoirea sacharului în alcool, acid succinic, gly- 
cerină şi acid carbonic. Noi-putem numi fenomenele de 
acest gener fermentaţiuni adevărate cu fermenţi organisaţi. 

Altă dată, din contra, noi vedem un corp ast-fel cum 
e amidonul modificându-se, schimbându-se, spre esemplu: 
în dextrină, pe urmă în glycosă în un liquid carele nu 
presintă la microscop nică o urmă de snbstanţă organică: 
causa determinantă este un principii azotat solubil agi- 
sând în mici mase şi numai prin singura sea presinţă. 
Noi găsim "anal6gele reacţiunilor acestui ordin în ac- 
țiunea Gre căror producte minerale, asupra corpilor or- 
ganici. Ast-fel diastaza orzului, încolţit: (ferment) pâte se 

„fiă înlocuită prin acidul sulfuric diluat cu apă ajutat 
de concursul căldurei. Diastaza ea însăşi nu îndeplinesce 
bine acţiunea sea de cât la o temperatură rădicată (4-700) 

Noi vom designa fermentaţiunile acestui. ordin sub nu- 
mele de falşe fermentaţiuni sâi de fermentaţiuni cu fer- 
menţi solubili neorganisaţi. o 

Fermentaţiunile cu fermenţi organisaţi sunt deci reac- ţiuni chimice a căror condițiuni sunt legate la pheno- menele încă aşa de răii definite şi așa de puţin cunoscute care se petrec în fiinţele vii organisate. Când se va, cun6sce mecanismul intim al synthesei . compuşilor organici în plante sâii destrucţiunea lor progresivă în animale, se va putea probabil înţelege cum drojdia alcoolică desdoesce sa- charul în alcool şi în 'acid carbonie, Pentru moment noi nu putem de cât a constata simultaneitatea constantă a două phenomene: alteraţiunea unui compus organic şi
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desvelirea unui organism special ; naturalmente 'zioi con- 

siderăm unul ea consequenţa imediată a celut-l-alt. 

Cât pentru fermentaţiunile falşe sâii cu fermenţi. solu- 

bilă fiind-că le putem produce, cea mai mare parte cel puţin 

prin influenţa corpilor minerali, a căror acţiune înlocuesce 

pe acea a, fermenţilor, ele par mai simple şi mai abor- 
dabile la analysă. Ast-fel noi scim că ori-ce transforma- 
țiune chimică sâii permanentă a ver-unui corp este înso- 

țită de absorbţiune şi de degajament de căldură ; substan- 

ţele care, prin simpla lor presinţă, sâmănă a determina o 

acţiune chimică fără a interveni prin, elementele: lor, 'pot 

deci a fi considerate ca cause determinante a schimbărilor 

de a fi, adecă absorbiţiuni sâii degajamente de caloric. 
În resonul acestei simplicitiiţi relative, noi vom 'vorbi mai 
ântâii de fermentaţiunile cu fermenţi solubili. 

Ca şi pentru cele-l-alte, noi vom esamina: 10 materia 
care fermentă ; 20 reacţiunea chimică provocată și înde- 

plinită ; 30 fermentul. 
Din punctul de vedere chemic, fermenţii solubili nu se 

deosebese bine de cât prin acţiunea specifică ce sunt 'ca- 

pabili a esercita asupra cutăror sâii cutăror grupe de cor- 

„pui. Cât pentru restul proprietăţilor lor, ele sunt cam 

aprâpe aceleaşi. Na 
"Aceste sunt corpuri azotate şi oxygenate; apropriindu- 

se de materiile albuminoide, der cu tâte aceste ' distincte 

de aceste, Ast-fel, elle nu conţin, sulf şi nu se coloră. în 

galben prin acidul nitric, Ele sunt remarcabile prin faci- 

litatea cu care sunt scâse din soluţiunile lor prin” preci- 

pitaţii amorphe formate în sînul licuârei. Ast-fel, aju-. 

tând la o soluţiune de diastasă acid phosphoric ” şi neu- 

tralisând prin apă de calce, floconii de” phosphat de calce 

ducii en eă totalitatea materiei active.» 
- . . . 

. . . . . . . . . - Li Dă . . . . .
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“Etă fermentaţiunile din acâstăi clasă tratate în capito- 

lul suscitat : 

1). 'Transformaţiunea, amidonului în dextrin şi a dex- 

trinului în sachar; Bi 

. 2). Interversiunea sacharului de trestrie ; | 

3), Desdoirea glycosidelor sub influenţa fermenţilor so- 

lubilă ș , - 

4).. Fermentaţiunea pancreatică,; . 

5) > proteică. 

„« Fermentaţiunile adevărate stii fermentațiună cu fer- 

menţi organisaţi. — Ele constitue, după cum am spus 

mai sus, o clasă cu totul specială de phenomene chimice 

„câri sâmănă legate la funcțiunile physiologice a organis- 

melor sub influenţa cărora se produc. — Reacţiunile pe 

cari le vom deseri, esceptând cu .tâte aceste acetificaţiu- 

nea alcoolului, n'aii putut încă fi operate în un modnet 

fără concursul acestor organisme. — Ast-fel, transforma- 

ţiunea glycosei în alcool, în acid lactic, în acid butyric, 

în gommă şi manită, sunt phenomene complexe a căror 

condițiuni nu ati fost încă. realisute în afară de viaţă.» 

SE deseriii : , - 
N 

1. Fermentaţiune alcoolică 

«D-l Pasteur, este prea absolut în vederile sâlle; el ad- 

mite ca, un fapt irefutabil că descomposiţiunea sacharului 

este legată intimamente la, desvălirea şi la foncţionările 

physiologice a drojdielor, în alţi termeni, că fermentaţiu- 

nea alcoolică este consequenţa vieţei globulului însuşi, 
că acesta nu lucrâdi în virtutea materiilor proteice ce 

conţine, după cum ar face ori-ce altă substanţă azotati, 
der prin el însuşi, că nu este un accident întâmplătoral 
fermentaţiuinei, dâr că el este causa reale,
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Despre fermentul alcolic şi despre condiţiunile activităţei s6le: 

Descomposiţiunea, aşa de remarcabilă a sacharului e 

provocată prin o substanţă insolubilă care se depune în 

drojdiile berci fermentate. După cum observase deja, Leu- 

wenhoeck în 1680, acâstă drojdie se compune de fârte 

- mici globule sferice şi ovoide. Globulele sunt susceptibile 

de a se reproduce prin burjonament-înmugurire; ei 

sunt formaţi de un înveliş şi din un conţinut liquid. 

2. Fermentaţiunea, acetică 

Metodul poros este înlozuit în acest caqi prin vegetale 

particulare (Mycoderme) a căror germeni aduşi de către 

aer se desvelese sub forma de pelicule lucii sâii sbârcite 

la suprafaţa tutor liquidelor fermentate; se numesc “fork- 

cuib, — 

3. Fermentaţiunea amonaicală 

Fermentul organisat descoperit de A. Miiller şi studiat 

de M. Pasteur ; el este constituit, prin siraguri de glo- 

bule forte semănătâre en acele ale drojdielor, dâr cu mult 

mai mici, Diametrul lor este aprâpe In 5. 

Fermentaţiunea butyrică şi natura sa ai fost descope- 

rite de M. Pasteur. « EI este constituit prin.mici baghete 

cylindrice rotundite la estremitiiţile lor, de ordinar drepte, 

isolate sâă unite în lanţuri de 2, 3 s6u 4 articole. Lăr- 

gimea lor medii este de 2n n şi lungimea lor varie de 

la 2 la 20mmm. Aceste organisme progres€dă lunecând. 

În timpul acestei mişcări corpul lor este rigid sâă întem- 

pină uşâre ondulaţiuni., Ei se rotesc, se l6gănă sii fac 

să tremure estremităţile lor ; adesea ori ei sunt înduoiţi, 

Aceste fiinţe singulare se reproduc prin fissiparitate. Fer- 

mentul butyrie este deci un infusorii din generul vi- 

brion. » ” i | Pa 

4. Fermentaţiunea succinică. 

5. Fermentaţiunea mucică,
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6. Fermentaţiunea alcoolică, 
7. Fermentaţiunea lactică. 

"8, Fermentaţiunea viscâsă. 
"Precum şi specia de fermentaţiune ce ne importi mai 

mult, anume: 9. Fermentaţiunea putridă, Putrefacţiunea. 

"Am, ţinut însă a da pe scurt un resumat din impor- 

tatele lucrări relativ la. cele-l-alte fermentaţiuni, atât 
pentru a satisfase partea pur theoretică, de fond, ca ast- 
fel. cu conoscinţe mai vaste — faptele în sine fiind ace- 
leaşi — să putem înţelege mai bine, căpitolul ce vom 
trata acum şi în urmă, Fermentaţiunea putridă, im- 
plică adese-ori în cadrul săi mare parte din varietățile 
fermentaţiunilor de mai -sus. Acest lucru se înţelege 

“cu înlesnire când ne vom gândi puţin că elementele ne- 

2 

cesare lor se află în cadavere. 
„Lucă, aşi putea fără tâmă adioga, că, cu cât reacţiunile, 

phasele, phenomenele ce se petrec sunt mai variate, mai 
 nuimer6se — şi mult încă necunoscute — în- vastul labo- 
ratoriă “al naturei pe lângă fragetele nâstre epruvete ? 
Căci noi adesea suntem forţaţi a descompune faptele, a le 
isola, a face fermentaţiunile în condițiuni absolut res- 
trânse şi speciale, pentru a le studia şi aprecia ; pe când 
în sînul Naturei, între moleculele înmuiate ale unui ca- ÎN 
dever uă mare -parte din ele lucrâdă, se infiuenţădă o 
dată ? Şi dâcă ochiul observatorului şi al esperimentato- 
rului nu a putut sşi dea încă bine semă după atâta 
timp de aceste lucruri, este numai din causă că ele se 
presintă în un mod complex, în corporaţiuni ca să die 
ast-fel, &r nu ca individualităţă, 
stacol. Der pentru acel ce a des 
dele şi . varietatea mare a, celor-l-alte infusorii, pentru acel: 
ce a început a; descifra cu succes secretele naturei, nu este” chestiune de neposibilitate, dâr resultatul este redus la doui factori :. pacienţă şi timp. 

— Acâsta este marele ob- 

coperit şi studiă mona-
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«Acţiunile chimice succesive carele  desdoese şi distrag 
„materiile proteice supuse putrefacţiunei aă “fostii puţin 
studiate. 

Din aer, oxygenul este absorbit şi înlocuit prin un vo- 
Jum mai equale de -acid carbonic ; acest fenomen este co- 
relativ apariţiunei, în liquidele care scaldă maţeria 'pu- 
tridă, de mici organisme (bacterii, vibrione) în quantita- 
te nenumărată.— Generaţiunile lor succesive şi diversele . 
lor specii se succedă până la destrueţiunea aprope com- 
plectă a, materiei putrescibile. In acelaş timp se degajă 
azot, în quantitate notabilă, hydrogen carbonat şi phos- 
phorat (acest de pe urmă negat de mai inulţi autori), hy- 
drogen pur, hydrogen sulfurat (der nu în primele momen- 
te ale putrefacţiunei), amoniac pur sâii combinat cu acid 
carbonie, cu acid sulfhydrie s6ii cu acide grasse. i 

Dupe Jules Lefort, s'ar produce în acelaş timp phos- 
phure de sulf, d&r acâstă aserţiune ne pare hasardată. 
Extrema: fetiditate a produetelor putride este în parte da- 
torită corpilor precedenţi, dâr cu deosebire la gazuri de 
natură răi cunoscute (phosphine ?), şi de sigur la o trans- 
portare a particulelor solide gata a se descompune. Nu 
se scie încă nemic secur. asupra naturei miasmelor de o 
d6re infectă. 
„In liquidul alcalin putrefiat se găsesce adese oră, în 6re- 

care moment, diverse acide, (formie, acetic, butyric, vale- 

ric, caprilic, lactic, cel mai adesea ori: în starea de seruri 
amoniacale), leucină și tyrosiuii. — În câte-va casuri pro- 
ducte speciale interesante ai fost încă signalate. D-l Wurtz 
al observat că putregind, fibrina produce o materie pre- 
sintând tâte reacţiunile albuminei ordinare, precum şi acid 

butyric în quantitate notabilă (Ann. de Chim.-et de Phys. 
(3), t. XI). 

Azotul este eliminat de substanţile ce putredesc parte 

3
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în starea de libertate, parte în starea de amoniac, parte 

în starea de alcalii organice complexe; în aer, o parte 

este oxydată: şi transformată în acid nitric şi în nitrat de 

amoniac. sâii de calce. — Este uşor de a demonstra pre- 

senţa baselor organice azotate în productele putride. 

«Tote fermentaţiunile degajă căldură. Putrefacţiunea, 

cu deosebire acea care se face în aer cu degajare de acid 

carbonic, nu scapă acestei legi. Se vede adesea mase de 

materii vegetale humide încăldindu-se până la gradul de 

a lua foc. S'a observat adesea că, substanţele în stare de 

putrefacţiune sunt phosphorescente la început. Se întâm- 

plă câte uă-dată în amphitheatrele de anatomie că Gre-: 

care părţi. de cadaver devin uşor luminâse; aceste luciri 

se respândese puţin câte puţin în diverse direcţii şi se 

comunică prin contact maselor vecine. Se scie de asemi- 

nea, că phosphorescenţa ati fost adesea observati asupra 

pescilor sâii lemnelor ce putredese. Acest fenomen este 

încă reit explicat; se pâte fi datorit fără îndoială presen- 
ţei de fiinţe microscopice analoge acelor. carele produe 
phosphorescenţa mărei. Fraţii Cooper aii observat că păr- 

ţele phosphorescente ale cadaverului conservaii. mai mul- 
te dile acâstă proprietate în hydrogen, oxygen, azot, 
oxyd de carbon; că ele o perdeaii in hydrogenul salfu- 
rat şi slăbea în accidul carbonic.» | a 
.... 9 . . . . . . 

Ă « Dupe cercetările D-lui Pasteur, combustiunea lentă şi 
putrefacțiunea, materiilor organice sustrase vieţei sunt egal- 
mente provocate prin nascerea, de infusorii (Pasteur, compt. 

. rend. 1863. Juin) carii trăese pe conta principiului azo- 
tat a căruia alteraţiune o determină, 

| Aceste varietăţi de mycrozoere şi de myerophite, pre- 
cum şi phasele descoperirei lor, vor fi studiate pe” larg 

- în capitolul următor, relativ la, condiţiunile putrefacţiuneă. 
Do d



CONDIŢIUNILE PUTREFACŢIUNEI 

Pentru ca o fermentaţiune să încâpă şi se persiste, am 

Yădut că este absolut necesitate de unele condițiuni indis- 

pensabile. 'Tot ast-fel şi pentru Putrefacţiune — fermen- 
taţiune putridă: — sunt condițiuni în afară de care nu 
este posibilă. | 

Aceste cândiţiuni absolut” necesare, sunt: : 

1. Ozygenul. 
2. Umiditatea. 
3. O temperatură mai rădicată, + 1594 350, 
4. Fermentul. Ma 

1. Oxygenul. Lesne putem înţelege că raportul ce exis- 
tă între principalele elemente chimice — C. H. Az. S. 

Ph. ete, — şi între oxygen, ast-fel după cum se „află în 
combinaţiunele quaternale care constituese corpurile n6s- 

tre este ast-fel în cât e cu totul nesuficient pentru a per- 

mite acestor elemente a .trece în starea, liquidă sâi gazâsii. 
Şi fiind-că fermentaţiunea ca resultat uu este alta de 

cât. ună, oxydaţiune a acestor elemente, înţelegem uşor | că 

oxygenul este absolut necesar acestui act. 
Cadaverul nu este mort de cât numai  Taportându- 

ne la viaţa lui. personală, cadaverul ânsă este o lume 

de fiinţe care trăesc, este un focar imens de viaţă şi ac-.
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ţiune, este o lume a parte şi ca ast-fel pentru a exista 

imensele specii de diferite individualităţi mycrozoologice 
şi mycrophite are absoluta, necesitate de aceste elemen- 

te de viaţă, necesare fiinţelor biologice; ca ast-fel der cu 
cât oxygânul va fi mai mult, cu cât reînoirea sea ra fi 

mai „continuă, cu atât actul de' faciă se va esecuta mai re- : 

gulat şi mai prompt, permiţând o mai mare desvoltare 

acelor: orgâvisme care activedă putrefacţiunea. 

Pentru a resolve de o manieră certă, acestă cestiune 

s'a făcut multe esperienţe, multe cercetări, resultatul a 

"fost afirmativ şi s'a probat absoluta necesitate a oxyge- 

- nului în acest act. | 
«In ce cad o materie animală pote se putredescă ? Aerul; 

s6ă mai bine oxygenul seii, este el indispensabil pentru 
ca .fermentaţiunea, putridă se încspă şi se persiste? Ma- 

teriele care putredese în aer absorb oxygen şi degaja acid 

carbonic. Acâstă oxydaţiune şi acestă depărtare de acid 

carbonic sunt. necesare ? 1). 
„. Hildebrandt (citat de Berzelius, t. VII. p. 697) şi de 
Saussure aii observat că, în gazul hydrogen, materiile a- 
nimale si vegetale pot se putregăscă şi se degajă acid car-" 
bonic, dâr că acestă destrucţiune molecalară nu se pro- 
duce de cât asupra unei minimi quantităţi de substanţă. 
Ea. lincedesce îndată şi încetâdă. 
„„.Dupe Î. Lemaire, făina, muiată sâii carnea pusă în ba- 
„l6ne închise, pline cu aer, încercă un început de putrefac- 
țiune, dâr nu. se continuă. (Compt. rend., t. CVII, p. 958). 
D. Pasteur, a făcut cunoscut că liguidele forte putresci- 

„bile, cum este urina, sângele, priimite direct în . balâne 

Ă n) Pe aceste date se bas€di procedeul Appert, el închide her- 

»vetic substanţele organice; puţinul 0xygen ce române, este absor- 
bit şi înlocuit prin un eguale volum de acid carbonic. — Astefel 

_se conservă, fârte indelungat fără a se altera, carnea, fructele, etc.
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umplute cu aer ce a fost mai întâi calcinat prin tuburi 

de platină încăldite la roşii, putea a se conserva fără a 

încerca putrefacţia şi fără a absorbi oxygen în cantitate 

notabili, — Acest gaz nu este deci agentul necesar (?) 

si chiar determinant al putrefacție. D&r, în conţactul 
aeralui, destrucţiunea materiei putrescibile se activă ; ea 

fixâqă cu rapiditate atunci” oxygen, degajă acid carbonic, 

pe când azotul seii este în parte alungat, şi parte transfor- 

mat în Amoniac s6ă în Nitru, Ast-fel materia putrescibilă 

se distruge şi scade în pondere cu repediciune., — Se 'pâte 

considera oxygenul ca apt a activa fermentaţiunea putri- 

dă şi ai permite se urmiărâscă fasele sâle succesive, d6r-nu 

a o provoca1),2 „ Di 
Am ţinut se reproduce acest pasagiii, de şi puţin cam con- 

tradictorii, pentru marele veracităţi ce conţine în el. Şi 

aci am ocasiunea a observa cele dise relativ la modul nos- 

tra de analysă a faptelor chemico biologice. Dai 

Autorul se silesce a stabili că oxygenul nu e provoca- 

torul fermentaţiunei der e necesar.— Lucrul este clar. Indată 

ce provocatorul acestui act sunt infusorii ei aă necesitate 

de oxygeu pentru a. respira. Ei se nutresc cu substanţele 

proteice— d&cii nu şi cu cele ternare— le asimilâqii, le ard 

şi elimin6gi ; acesta este putrefacţia, Dar oxygenul pâte. 

direct face Gre-care fermentaţiune formând prin un grad 

de oxydaţiune fermentul liquid, organic, der ne organisat, 

dupe cum am vădut în primele categorii a fermentaţiunelor. 

«Când substanţe organice, animale sâii vegetale, pure 

sâii amestecate cu alte substanţe, şi humide, sunt în con- 

tact eu aerul, ele absorb oxygenul şi aruncă acidul; carbo= 

nic, din acest moment ele aii devenit corpuri catalytice 

s6i ferment. Acest ferment influenţedă îndată asupra păr- 

ților contigue în acelaş timp cu aerul ; din acest moment 

  

1) Art. Putrefaction.. Wurtz. Diction. par A. Gautier.
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fenomenele fermentaţiunei se găsesc modificate prin ace . 

ţiunea oxygenului, carele intervine directamente în t6tă du- 
rata phenomenului, şi este cea-ce se numesce putrefacție.» 
“Etă ce scapă autorul din vedere. Şi noi scim că pure 

facţia cadaverelor este un fapt complicat care pe lângă 
fermentația prin organisme, varietate putridă trebue deşi în 
proporţiuni mai mici să admitem şi putrefacţia ue ani- 
malisată, cu ferment liquid prin acţiunea catalytică,. de 
presență, cu alte cuvinte. —cEste un amestec de două ordi- 
ne de phenomene efectuându-se simultaneii în acelaş cas 
Putrefaction, Nysten.» 

——— 

<Materiele proteice cele mai : lterabi- 
le'în starea humidă, nu măi putredesc 
când ati fost uscate. Un 6re care grad de 
humiditate, sâii mai bine de imbibiţiune 

prin apă, a materielor proteice, este una 

din condiţiunile fermentaţiunei lor!).» 
-Wurtz, Dict. putref. A. Gautier |. 

a, Humiditatea. — Este cunoscut din principiele ele- 
chimie că între alte condițiuni relativela com- 

binaţiunea, corpurilor este şi humiditatea, soluţiunea lor. 
Fermentaţiunea nefiind de. cât, un act chimic “de descom- 
binaţiuni și. combinaţiuni ele nu se vor putea esecuta, de cât atunci când grație unui liquid elementele vor putea fi :puse îu contact într'o stare, dâcă nu de divisibilitate 

re maj mare, condiţiune aprâpe sine 
qua: non; şi care în chimie este consacrată prin vechiul 
— 

1) Pe acest system sunt basate conse Fructe, legume, pastramă, uscături, ţiunea stanțelor antiseptici.— Nota 

    

rvele animule şi vegetale: 
la care se mai adaogă, şi ac- 
autorului, - E
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adaggio : corpora non. agund nisi soluta. — Humiditatea 

mai are încă un rol important, ca relaxant, desasociant, a 

elementelor hystologice care constitue corpul. Este .cu- 

noscut 6răşi că atât oxygenul aerului însoţit de vaporii 

de apă cât şi acel ce resulti din descompunerea vapori- 

lor de apă, are o acţiune mai. mare, din punctul de ve- 

dere al acţiunelor chimice. Lipsa de humiditate este atât 

simțită în actul putrefacţiunei în cât cadavere care de 

almintrelea întrunesc cele-l-alte condițiuni se usucă, se 

mumifiaqii, după cum sunt; exemple, în localităţile unde ca- 

daverele sunt puse întw'un teren uscat, carele ca o spon- 

gie absârbe ultimele particule umede evaporate din ca- 

daver. iu | 

Din contra în Cimitirele situate pe un teren humed 

sâi cadaverele ciqute pe ast-fel de locuri se distrug cu mai 

multă înlesnire. ! 

"3. Temperatura mai rădicată. — Vemperatura este 

şi dânsa un factor indispensabil al putrefacţiunei ; vom 

vedea, întru cât pote influenţa. , | 

Pe când o temperatură j6să sub 00 pâte conserva in- 

tact ori ce substanță organică pe atât o temperatură ră- 

dicaţă activezi până la cel mai mare grad acest fenomen; 

temperatura radicată de tot, ajutată numai de un'singur 

factor, Oxygenul, pâte distruge în un mod perfect ori ce 

substanţă de natură organică; acest lucru cel mai raţio- 

nal şi mai perfect va fi tratat in extenso în capitulul re- 

lativ la cremaţiune. Atunci se sureccită proprietăţile şi af- 

finitiţile întru atât în cât nu mai e necesitate de nici -o 

fermentaţiune pentru oxydaţie, ea se face de sine şi prompt. 

"Temperatura j6să se opune prin două cauze la putre- 

facțiunea substanţelor organice. | 

1. Prin aceia că face imposibilă acţiunea humidităţii, 

făcând adese ori ca apa să trâcă in stare solidă. 

2. Prin înghețarea, distrugerea sâii paralysarea' orga-



40 

” . - . N a ". nismelor mycroscopice de natură animală şi vegetală în 
cât. face imposibilă putrefacţiunea înlăturând principalul 
ei agent, principiul putrefacţiunei putride, 

Graţie acestor două caude în industrie se pot cu succes 
conserva, substanțele alimentare de natură animală, tim- 
puri îndelungate; Frigorificul—un vassii destinat aducerei 
cărnei între America şi Europu — pâte să alimentede piaţa 
Parisului şi. a Londrei cu carne prâspătă din Brasilia şi 
tot acestei disposiţiuni. geologii datorese pliicutele ocaziuni 
de a vedea, în nordul Siberiei câte-va din cele mai fru- 
mose echantiliâne din grandiâsa . Faună a epocei quater- 
nare 1. 5 , | 
“Între + 60—,+ 700, descomposiţiunea putridă în- 

cepe; ea se continuă cu rapiditate până la + 200, + 509 C, 
şi merge scădând de la + 600— +70%; la o temperatură 
ceva mai înaltă încetegă a mai esiste, din causă că, my- 
crozoerele sâii mycrophitele încep -a peri prin sicitate şi 
cuagulaţiunea principielor albuminoide ce le constitue. 

4. Fermentii, Graţie activităţii şi geniului observator 
al D-lui Pasteur, fermentaţiunea a intrat în adevăratele 

y 3u . Ya 
* , ei. fase. — Astă-qi diferă, încă, dupe cum am vădut, 

interpretaţiunea ce” se face acestui act, Presenţa în aer 
"a germenilor de animalculi sâi plante mucedineie este un 
fapt demonstrat. Aceste inoenlate cadaverelor sunt, fer- 
mentul, causa cea maj activă a esecuţiunei sele, 

«EL a reuşit — vorbind de lucrările lui Pasteur — se descopere în atmosferă germenii acestor or 
meni care în6tă în ea în o stare mumifiată 
în un mediii favorabil, ca spre esemplu în in 
nice, se desvolt în organisme perfecte. 

ganisme, ger- 
şi care cădând 

fusiunile orga- 

Din acest mod de a 

  
  

5 Pallas, descoperi între ghețarii 
Mamauţă â căror carne se Conservase țiune dupe mii de secole, 

Siberiei corpuri întregi de 

. 

fără nici o urmă de putrefac-
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vedea, a, eşit theoria—germ theory — cunoscută de toță»" 1), 

" Agenţiă carii provâcă putrefacţiunea. Libieg, aplicârid 

fermentaţiunilor putride, ideile sâle asupra fermentaţiuni- 

lor în general, admitea că moleculele compleese ale ma- 

terielor albuminoide sunt într'o stare nestabilă de 'corhbi- 

naţiune; că, când ele sunt expuse aerului, alteraţiunea, pe. 

care 'acesta le-o face să încerce provâcă la dânsele uă primă 

descomposiţiune, urmată de o sdruncinare moleculaiti, â 

căruia resultat este transformarea unei nuoi porţiuni de 

materie albuminoidă în compuşi mai stabili. Acâstă sdrun- 

„cinare transmiţânduse încetul cu încetul determină destrue- 

- țiunea întregei masse în producte mai simple, şi pote châr 

a se comunica la, corpuri mai stabili prin ei însuşi, cum 

este sacharul, şi ai provoca fermentaţiunea; aprâpe | cum 

se întîmplă pentru azot, corp necombustibile directamente, 

der care se oxydă în parte când aprindem În_ Eudiometru - 

un amestec de aer cu hydrogen. Oxygenul este decă “pentru | 

Libieg, ca şi pentru Berzelius şi pentru. Gay-Lussae,. agen- 

bul escitator mecesariii începutului ori cărei fermentaţiuni 

s6ă putrefacţiuni, şi mestabilitatea, proprie materielor.al- 

buminoide de îndată ce alteraţiunea lor a începute esplică 

destrucţiunea lor succesivă. - 

Oxzygenul după cum am vădut mai “sus nu va „putea. 

da naştere fermentaţiunei ; ; când ai fost încăldit până. la 
roşii ; s6ă filtrată prin bumbaciă, nu o pâte provoca... 

Cu atât mai mult, acâstă pretinsă instabilitate a ma- 

teriilor albuminâse, acâstă tendință de a produce combi- 

naţiuni mai simple când aii fost o dată puse la acţiunea 

oxygenului, este astădi nimic mai puţin de cât bine de- 

monstrată. Să ne aducem aminte că D. Pasteur, conservă 

aprâpe. indifinit sângele în balânele sâle cu aer filtrat, 
DE 

„_Î) Asupra Methodei Antiseptice de tratament în chirurgia: de 
Dr. N. 1. Russel, 1877. Pitescă. | 
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şi că conservele de carne Appert, bine preparate păstrâdă 
gustul lor şi composiţia lor primitivă în timp de dece ani 

şi 5mai bine. | 
Redi, a remarcat de mult timp că ajunge de a acoperi 

un gaz fin cu surfacia unei Infusiuni încă caldă pentru 
ca ea st nu pâtă putrefia mai târg, sâi cel puţin pen-: 
tru ca modul ei de alteraţiune să fie complect modificată, 
prin acest mijloc atât de simplu, de care Redi dicecă : cîn- 
pedică onele insectelor a ajunge până la ea». Conduşi de 
acestă observaţinne prin experienţele lui Schwam care de- 

* mounstrâdă că aerul încăldit este improprii a face să fer- 
mentede mustul, de a putrefia infusiunile, Schr&der şi Dusel, 
observară, în 1850 şi 1854, că mustul de bere, bulionul, 
carnea recentă, fiartă, se conservă, chiar vara puse în ba- 
ISne unde nu se lasă -a trece de cât aerul filtrat prin: 

„* bumbac. Laptele, din contra şi carnea firii adiogare de 
„apă, s'ati putrefiat la experiențele lor. Din aceste obser- 
vaţiuni contragicăt6re . aceşti autori nu aii putut trage 
conclusiune. «Schrăder dice, trebue a privi aceste substanţe 
active (putrefiante) formate de germi organisaţi myeros- 
copici semnaţi prin aer? Sâ mai bine este o substanţă 
chimică încă necunoscută ? Se ignorâdă.» — (Ann. der Chem. 
u. Pharm., t. LXXXIX, p. 332). — A se vedea starea chestiu- 
nei în acâstă epocă, „Ann. de Poggend, t. XLI, p. 184. 
A se vedea asemenea nota, Ann. de Chem. et de Phys., (2) 
t. LXIV. p. 17, relative la esperiențele lui Schultze, ca 
şi observaţiunele analoge ale lui Ure, Journ. fiir prakt. 
Chem., t. XIX. p. "186, şi acele a lui Helmottz, ibid., t. 
XXĂ. p. 429. | 

Ast-fel era starea chestiunej când, în 1862 Donul Pas-. 
teur demonstză că licuidele cele mat putrescibile, cum este 

"laptele, bulionul, se conservă indefinit în bal6ne închise 
în timpul ebuliţiunei; neapărat, aceste liquide să se ţină 
cât-va timp la o temperatură de, 1000 sii puţin mai sus.
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Atunci vedem că aceste materii eminamente alterabile 

pot fi conservate în vase deschise, -sâii în acele în care 

le-um fiert, şi unde aerul pste intra.şi eşi dupe voe, cu 

o singură condiţiune că gâtul subţiat al balonului se for- 

mede zigzacuri unghiul6se şi să fie puţin humide ; asemi- 

nea că sângele, urina, pe care le facem a trece din cor- 

purile animnalelor în reservorie pline.cu aer prealabil în- 

căldit, pe urmă răcit, se conservă aprâpe indefinit; fiind 

că de câte ori este o putrefacţiune sâii o fermentaţiune 

se desvoltă în 'liquidul alterabil nyerozoarie şi myero- 

phite, a căror activitate” şi proliferaţiune. sunt în raport 

cu activitatea .fermentaţiunei; că acesti: germă, aduşi de 

aer, pot fi opriţi asupra unui tampon de bumbac, sâii 

mai bine de praf de bumbac, sâă: asupra “lamelor de 

sachăr crystalisate în făşii, lame, care redisolvate u- 

nele în Ether, altele în apă, permite a separa germenii, 

ai examina, şi ai însemna; în fine mergând maă departe, 

Pasteur aii anunţat că fie care fermentaţiune particulară 

cunoscută până acuma, este corelativiă cu desvoltarea unui 

ferment sâă germen specific acestei fermentaţiuni. (Ann. 

de chimie. et de Phys., (), t. LXIV, p. 5 şi următârele). 

Esaminând în sfârşit phenomenele care se petrecii. în 

sînul aceluiaş liquid care se putrificii (Compt. rend. de Acad 

"des Sc.,t LVI p: 738). D. Pasteur şi cu dumnealui alţi ob- 

servatori, ati recunoscut, ci la început se vede apărend 

nisce infusorii minusculi, când sub formă de puncte fârte 

mică, inglobulate înt”o materie semi mucilagin6să, (Zoogleu): 

când sub forma de punctuaţiuni libere care cutreeră totii 

liquidul (Monas crepusculun, Bacteriums termo). Aceste mici 

fiinţe privâdi repede liquidul de osygenii. În acelaş timp pe 

surfacii se .formedă un strat subțire, de mucedinee, de 

mucori, şi de bacterii, tâte forte avide de oxygen.' Acest. 

strat opresce cu totul sâii aprope cu totul, ajungerea ga- 

zului în fundulii liquidului. Plecând de lu acest moment -
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acesta devine sediul a două acţiuni fârte distincte, Vi- 
brionii aă succedat lu Zooglea, la palmele, şi punctuaţiunelor 
din. interiorul liquidului putreseibil. ! 

Ele par după lucrările recente (Beschamp, Compt,renâ., 1870, 
1871, 1872 şi O. Grimm. Archiv. fiir microsk. Anat. 1872, t VIII, 

pag. 514.) a nu fi de câto stare de transformaţiune supe- 

ri6ră a “punctuaţiilor primitive. In interiorul liquidului, 

acesti vibrioni schimbă în profitul lor materiale albumi- 
nâse, care, se asimilă în produşi mai puţini complecţă, în 
celulosă insolubilă şi în gaze putride, 'pe câtă vreme 'pe | 
surfaciă, mucedineile şi bacteriele 'comburâqă fârte mult 

“produşii acestei dedublări şi opresce trecerea oxigenului 
| în acţiune, mai cu s6mă când acest gaz este în quantități 

notabile, distruge activitatea, mycrozoerilor de la fand. 
De aci acest dublu fenomen arătat aşa de adesea-ori, în 
putrefacţiuni, a reducţiunelor şi oxidaţiunelor simultanie., 

„De aci nasce şi explicaţiunea, când oxygenul nu este for- 
mat în quantităţi îndestulătâre, putrefacţiunea pâte să 
înc6pă, însă nu se continue. D. Pasteur a, gândit că ac- 
iunea vibrionilor trebue să se petrâcă ferită de aer, care 
nu este necesar de cât la întreţinerea vieţei mucedineilor 
şi bacteriilor de pe surfacii. Insă D. J. Lemaire (Compt. 
rend., t, LVII, p. 958 şi. LIX. p.. 696) a observat; că un acces 
moderat de aer, este necesar ca pntrefacţiunea se urmede 
şi să se complectede. Acâsta se face în două phase: în 
cea din tâili (poriodul foetid) vedem că se desvoltă „până 
Jla vre-o trei-deci specii de infusorii, dintre care mai prin- 
cipale, descrise . de Ehrenberg, sunt: Vibrio tremulans, 
lincola, subtilis, rugula, prolifer, baccillus. In a doua phasă 
(perioda, epuratiunei) aceste fiinţe mici sunt distruse şi în- 
locnite,. prin materii verdi, d&că putrefacţiunea are loc, 
la, obscuritate, Acestea sunt mai cu semă Euglene, Vor- 
ticelles, Protococus, etc. Insă, acilea Gre-şi care acces de 
aer este necesar. D. J. Lemaire, a observat asemenea ur-
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mătârele, dâcă liquidul a fost mai inainte neutru, alcalin 

stă acid, se produce fermenţi şi fermentaţiuni diferite. In 

cele d'ântâii două casuri, ea este cuprinsă de vibrioni; 

în cele din urmă prin mycoderme, cum: se formâqă pen- - 

tru fructele sacharate. Ajunge câte-va milieme de un acid 

dre-şi care şi de o slabă proporţiune de acid carbonie 

pentru a împedica desvoltarea infasorilor. După D. Davaine, 

se pâte, după loc, desvolta diferite mycrophite. Putredi- 

ciunele substanţelor vegetale şi a fructelor acide se da- 

toresce la Penicilium glaucum. Sa 

Alţi fermerţă umplu fructele sacharate, moi, compacte, 

şi speciele lor se succedă cu căt locul se modifică. Ast- 

fel dar vedem că pe b6ba de strugure, a cărei peliţă se 

deschide, se produce mai ântâiii un burete cenuşii, Po- 

Ijactis, şi în interval de două sâii trei dile: diferite 

specii apar de culori roşii, negre, verdi ( Penicilium, Tri- 

choterim, Mucors ), cară tâte excită şi utilisâqă fermen- 

taţiunea putridă a pulpei. N | 
D. Davaine a numărat mai multe miline de vibrioni 

şi un mai mare număr încă de granulaţiuni într'o gută 

de sânge putrefiat. Ellii asemenea a observat că dâcă se 

diluqă cn apă s6ă cu serum acâstă picătură de. sânge 

ca diluţinnea să ajungă la un bilioniem, o părticică din 

acest liquid, ajunge pentru a produce accidente putride 

în sângele animalului în care îl injectăm. RR 

Ast-fel în general, produşii putrefacţiuneă că singuri 

se opun la desvoltarea acestor vibrioni; de aci acâstă sin- 

” gură îusemnare, că tâte substanţele cari absorbi. - gazele 

putride, activă proliferaţiunea lor, şi prin consequenţă 
destrucţiunea materiei organice. Cărbunele de exemplu şi 

mucedineele de pe suprafaciă, ajută mai repede la dispa- 

riţinnea materiei putrescibile. După D. Jules Lefort (Acad. 

de med. de Paris, stunce de 24 Fevr. 1874), pbosphatele
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terose şi alcaline sunt indispensabile la desvoltarea fer 
menţilor, fiind că ci forțâdă mult proliferaţiunea. 

Diferiţi vibrioni pot trăi în sânge şi în diverse humori 
n organismului și a da nascere alteraţiunilor lor. 

O gută de sânge repede putrefiată, injectată unui ani- 
mal produce în general la el accidente de septicimie și 
sângele acestui animal devine mai virulent ca acelui dân- 
teii subject, Coze şi Feltz, Davaine, Chantreuil, Beg- 
mann, afirmă că nă recunoscut presenţa vibrionilor în sangele animalelor septicemie, (Bull. Acad. med, 17 Septera Vre 1572, $ Oct, 1572 şi Deutsch, Zeitsch fir Chir., t, 1. p- 4). 

Uhauveau, Chantreuil, Iliiter, ati observat că leucocy- tele sângelui infectat, nă fost umplute cu granulaţiuni 
anormale, de aceia şi păte să Băsese în număr indefinit 
în lichidele putride. Accidentele atât de rave ale pyohe- îici scăl resorbțiunei purulente pare a fi datorită lao putrefacţiune a sângelui, luând nascere din cause analoge. In 1571 Hechlinzehausen, hlebs. Waldeyer, a constatat axapra cadaverelor pyohemict desvoltându-se vibrionide şi Nlebi nu hesitisă a dice că septicemia este datorită in- troducţiunei și proliferațiunei în sânge a Myerosporon “cpticum, (Pb, Vozt Centralblatt, 1372, p. 600), 

« Pricnii putrefae iunea sunt ci de natura vegetala sca «ant ali 2 După Davaine lull, Acea, acd, (2 e XI p. 742, aceşti mici oranismi Par a reprezinta starea intermali= ră iuferisră a bureților mat ridicaţi. EL la compară cu contervele denulate a chlorophylei. Maniera lor de a sa eiaiorta cu reactivele, le aproprie mai mult cu veșeta- 
! inyeroinaricte. Acidele, sulfuric, chlorhydrie le liant ăi artiul aentie luezri ji mat antciă asapra cavi= iri lor, |” temă face a d] 

? 
se notei iz brun, 

? 

lete de cât ca 

ispare corpul lor iutrez, lolul 
xraumnaţiuuile globulelor albe septie eri Pntată la Ați nea amoniacului şi potaset, 

« Trebuie ajutat ine că forberea la lige nu distreaza
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după D. Davaine nică virusul septicemiei, nică fermentul 
putrefacţiunei sângelui. [n fine, vibrionii trăiesc şi se nu- 

tresc, şi aerul în mici quantităţă le este necesariă (Le- 
maire, Grunn).1» 

Pe lângă cele patru cause cardinale, necesare putrefac- 

țiunei ea, pâte se mai fiă ajutată şi de urmitârele con- 
diţiuni, în a face mult mai celeră, acţiunea sea. 

1. Am arătat ce rol mare j6că temperatura ; că 
putrefacţia pâte are loa între —+-6—4-700 C. 

Cu cât d& temperatura va fi mai rădicată, mai des 
susținută între <> 30,4 40,-4+ 450 C. cu atât dânsa va fi 
mai activă, 

2, Starea electrică. Descomposiţiunea, materiilor orga- 
nice se esecută nai curând pe timpurile furtunâse. . 

Noi scim câtă influenţi are electricitatea din aer asu- 

pra combinaţiunilor şi reacţiunilor ce se esecută atât în 

păturile gadâse ale atmosferei cât şi la suprafaţa  pă- 

mentului, ” 

Oxygenul din aer trece sub influenţa trăsnetului, a 

scâuteiei electrice, în starea de Ozon. Acest corp desco- 

perit şi descris de Schâmbeim, chimist Elveţian, are pro- 

prietăţi mult. mai active ca oxigenul. [Il pare a fi o£y- 

genul condensat, activat în qualităţile sale, Afinitatea, lui . 

face ca oxidaţiunile se fii activate. Ele merg până a pro- 

duce vapori nitroşi şi acid nitric, Nitrate de. Amoniae, 

ce se găsesc în apele pluvială. E 

Se înţelege că dânsul activ6gă şi oxidaţiunea, fermenta- 

țiunea putridă a cadaverelor. = | 

Un lucru curios şi care ţin al nota fără a avea aerul 

a mă contradice, este că după cât am arătat mai ales în 

capitolul relativ la fermentul putrefacţiunei, se tinde astădi 

  

1) A. Gautier, Putrefaction, Dict. de Chimie, WVurtz. Tome se- 

cond, deuxiime partie; 
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malt a înlătura proprietăţile active, directe ale oxygenu- 

lui. Cum atunci putrefacţiunea cresce sub influența Ozo- 
nului ? Şi mai ales când lucrările. D-lui Pasteur tind 
a, demonstra chiar, că vibrionii — carii iati parte forte 

activă în acest act — sunt nu numai indiferenți, pentru ! 

oxigen dâr chiară că dânsul le ar face răi, cel puţin în 
quantitate mare. E 

- Etă ce m'a făcut a repeta des cuvântul de oxydaţiune, 

"a admite chiar, 'o parte din fermentaţiunea putridă pe 
conta oxigenului, fără materia, — fermentul — organisată. 

3. Natura mediului, în carele este pus cadarerul, 
Ast-fel vom vedea că putrefacţiunea cea maj activă are 
loc în aerul atmosferic şi cu cât el va fi mat mobil. 

Al. doilea, cadaverele lăsate în apă, unde oxygenul solut, 
şi disolaţiunea, grăbesc acelaşi lucru. 

In urmă vine înhumaţiunea — îngroparea —, Aici ac- 
cesul oxigenului, al infusoriilor, myerophitelor aduse de 
aer fiind mai dificil, cadaverul cere un timp mult mai 
îndelungat; pentru putrefacţiune. ” 

Tâte aceste vor fi studiate in extenso, în unul din ca- 
pitolile următâre. | , ” 

4. Humiditatea, în dosă moderată aceelered 
putrefacţiunea. În quantitate mare o pune p 

5. Sexul. Deşi restrânsă acestă influenţ 
că .cadaverile sexului feminin, 
mai repede şi mai complect. Contrariul se vede că ţine 
la volumul mai mare şi la starea de dureţă, de tonici- 
tate -mai caracterisată a ţessuturilor. Acesta s'ar: verifica şi prin următârea observaţiune. i | 6. Cadarerele individilor cu fibr 
lymphaticii, încâreă mai curând şi m 
nea, — Cadaverele slabe şi uscate a 
mificaţiune. Cele grase 
forma în o substanţă 

ă forte mult * 

e scara a 2-a: 

ă, totuşi se vede 
se descompun în un' mod 

o moi şi humide, 
ai bine pntrefacţiu- 

o tendinţă la mu- 
şi cârnâse aă tendinţă a se trans- 
gras6să particulară, numită Adi- 

+
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pocir, care este o saponificaţiune a lor.— Vom vorbi des: 

pre dânsa în capitolul inhumaţiunilor. ÎN 

1, Putrefacţiunea accelerată, ţine adese-ori şi de cau- 
sa morţii individului. — Ast-fel. acei morţi de Typhus, de 

„ Suettă, cei asphixiaţă cu protoxyd de carbon, cei trăsniţă, ai 

tot Wa-una o tendinţă "mult mai imare la putrefacţiune. 

Putrefacţiunea ca, ori-ce acţiune, mai ales chemică, tre- 
bue se aibă cel puţin trei periâde bine distiuete : înce- 
putul, esecutarea, finitul. Aceste, mai ales sub influenţa 

fermenţilor organici şi organisaţi, trebue a urma ast-fel. 

Eu cred că ar trebui ast-fel divise: o 
Primul moment când aerul fie prin elementul săi ac- 

tiv — oxygenul — fie prin germenii ce conţine, începelu- 

crarea, se inocul€dă şi fasa ântâia se esecută. 

Al 2-lea când elementele biologice inoculate se desvolt; 

Al 3-lea când ele se metamorfosă, progres€dă. | 
" « Intrunii asemenea liquid în putrefacţiune, se ob- 

servă schimbări succesive de culre şi de od6re pre- 

cum şi în formele corpului organismelor mycroscopice 

veţminde; liquidul ia la început o col6re roşiatică de 

carne; care dispare puţin câte puţin, şi după desagregaţiu- 

nea, fibrelor musculare, tâtă masa iea în cele din urmăo 

- consistenţă semi-liquidi de o cul6re cenuşie uniformă. 

La, început odârea ordinară a cărnei putrede se schimbă 

în trei săptămâni într'o od6re mai fetidă, care la rân- 

dul săi, nu dur6qă mult, şi cedâdă locul, odârei de brân- 

ză; numai la finele întregului proces vine momentul în 

care liquidul numai are de loc odâre. Deja din a doua 

di se vede-în liquid mici bacterium, din care bacterium 

termo, jâcă rolul principal (dâră nu unic). In acelaşi 

timp în care se face schimbările cualităţilor phisice ale 

liquidului, descrise mai sus, Bacterium termo începe sii 

dispară, la finele, săptămânei a doua, individii săi devin 

mai mici şi în locul lor apare o altă specie predomi- 
4 . 

D
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nantă, Bacterium punctum (Kugel bacterie, Mycrosporon sep- 
ticum a lui Klebs). — Dâr aceste elemente nu. predomină 
nică ele mult. Intre a 4-a şi a G-a-stptămână apar or- 
gahisme filiformne mari şi fârte mobile cunoscute sub nu- 
mele de baccilus, şi care. furnică prin liquid 1).» 

Al 4-lea când ele regres€dă ; când în fine prin faptul 
esistenţei lor, ai făcut imposibilă nascerea altor. genera- 
țiuni. Atunci putrefacţia este'un act consumat. 

Cu tâte acestea, fiind că pe calea esperimentaţiunei 
s6ii de observaţiuue, încă nu s'a urmat în deajuns acest 
fapt, de: ordinar putrefacţia materiilor organice se îm- 
parte în următârele patru peridde : 

Întâia periddă, nu este însemnată de cât prin ten- 
dința spre descompunere; nu se manifestă de cât o odâre 
particulară. i | 
"A doua, este aceia a putrefacţiunei începute ; ţessutu- 

rile încep a se înmuia şi odârea răspândită e infectă. 
A treia, este putrefacţiunea, înaintată; ţessuturile sunt 

transformate în putrilage brunatre; se degaji miasme foe- 
tide, amoniacale. 

4 patra, este descomposiţinnea finită ; odârea este sla- 
bă, ori-ce formă organică a dispărut, ţessuturile sunt 
transformate: în o humă animală brun-u6gră. 

Aceste fase, symptomatice ca se die ast-fel imperfecte 
din punctul de vedere al reacţiunei intime, trebue admise, 
nefiind altele pentru a îndeplini acest golii. 
"Se spărăm că în curând vom avea expuse diferitele 

phenomene ale, putrefacţiei mai precis, diferitele generiu- 
ţii de fiinţe biologice endo-cadaverice, mai bine cunoscute 
din punctul de. vedere al succesiunei lor cel puţin. 

    Dr YW. 1 Russel. —Asupra Methodei autiseptice, pag. 17, 1877. . 

*
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<« Materia, este eternă, ea nu face de 

cât a'şi schimba forma. » 

Rosmassler. 

Putrefacţiunea din punctul de vedere philosophico- 
natural. — “Se crede în general, când unul dintre noi | 
dispare, că corpul săti putredind, se perde, că omul sii 
fiinţa nâstră iubită se mimicesce. Acestă ideă a fost o 
dogmă chiar sciinţifică înainte. Astă-di însă. se scie posi- 
tiv că materia, fiind eternă, nimic nu se pote perde, şi 
prin urmare bici elementele carele compun corpul nostru. 

< Materia este immortală, nedestructibilă; nici un gră- 
unte de pulbere, ori-cât de mie ar fi el, nu pâte a se 
perde în Univers, nică nu se pote ajuta, » 

Corpul, forma, se perd, €r elementele lui nu. 

« Corpul în forma sa individuală este fără îndoială mu- 
Titor, dr nu în elementele sâle :). > 

Elementele persistând, fiinţele ce se succed pot a le Ina” 
di nuoii din sînul naturei; acele ce astă-Qi asimilate, 

unite prin synthesă, funcţioned, vieţuesc, sub imperiul 
vital al vieţei n6stre individuale, cine scie d6că nu sunt 
elementele altor animale, sâii a altor Gmeni din epoce 
mult mai depărtate? Ele nu fac de cât a schimba de 

domiciliă. pentru a îndeplini marele act al vieţei în scara 

  

» Vegi : Force de matitre, par le Dr Louis Bichner, Paris, 1872, 

quatritme 6dition. — Articolul : Immortalit6 de la matitre.
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biologică, despre a căruia finit şi scop nu ne putem da 

s6ma. 

« Pânea care o mâncăm, aerul pe care îl respirăm ne 

dai 'sub-o altă formă substanţa corpurilor strebunilor 

nostri de câte-va mii de ani 1.» ă 

“Noi şi animalele ce locuiesc planeta nu facem la su- 

prafaţa ei de cât acea, ce fac generaţiile de infusorii în 

o picătură 'de apă; ceia ce am vEdut că fac ahimaleulele 

a căror lume este cadaverul- unui animal! 

Unde esistă mârtea, confirmată, este şi viaţa începândă. 

In biologie, sârele, apunândi şi cel născând se întâlnescii 

adesea, dâcă nu absolut tot- Wa-una. 

« Mârtea şi nascerea, deperdiţiunea şi reînvierea, îşi 

dati „peste tot mână într'o înlănţuire fără finit 2). » 

Aceste verităţă, ai fost cunoscute din cea mai mare 

anticitate. Ast-fel Empedocle, philosoph ce a vieţuit la 

450 ani înainte de 1. „Christos, dice : « Acei ce "şi în- 

chipuescii că pâte să nască ceva ce wa esistat mai îna- 

inte, nn sunt de cât copii sii Gmeni cu vederi scurte. » 

Bernard Telesius (1508), Sebastian Frank (1528) Sus- 

ţin acelaşi lucru. 

Giordono, reformator, arsi de viii la Roma în anul 

1600, de acti ce se scandalisă astii-qi de cremaţiunea ca- 
daverelor dice: « Cea ce a fost sămânță devine 6rbă, pe 
urmă spic, pâne, sue hrănitor, sânge, sperm, embrion, 

„0, cadaver; pe urmă ţărână sâi alt corp: solid, şi ast- 

fel înainte. Este dâr în tote fiinţele ceva ce se schimbă 
şi care cu tâte aceste rămâne identic. Acâsta este întru 

atât adevărat, în cât nimic afară de materie,. nu pare & 

fi constant, etern şi demn de numele de principii. Ea 

singură, conţine tâte formele şi tâte dimensitinile; şi 

  

) Force “et mâtibre. 

>) 1dem.
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aceste forme nefinite în varietățile lor, îi aparţin ca pro- 

prie ; ele de loc nui viu de la o ţintă superi6ră sei ex: 

teriâră sieşi. — Ea singură le pregătesce şi le nasce din 

sînul săi. — A dice de un lucru că more, va să dică că 

trece la o existenţă nouă. Mârtea nu este de cât.o des- 

composițiune care, în timpul chiar. când se produce; dă 

nascere unei combinaţiună de o altă specie. » Ma 

"Acest pasagiii care face ondre omenirei şi sciinţei, a 

fost sancţionat cu imfama ardere de vie a geniului ce 

"I-a produs !—Să ne mai mirăm că sciinţele nu sunt îna- 

- intate; că buna stare a omului lasă atât de dorit; că 

societăţile sunt departe de a fi 'cum trebue, când vedem 

că Galileii sciinţei şi al omenirei; toţă erai până mai ieri 

arşi şi astă-di sunt ades încarceraţi ? ! = 

Mare va fi răspunderea Bibliei. Mare va fi asemenea 

răspunderea, dogmelor preconcepute în faţa sciinţei, în 

fața viitorului! . -



DIVIZIUNEA PUTREFACŢIUNEI CADAVERELOR, 
POATE SE FIE DEVIZATĂ IN DOUE MARI CATEGORIE 

MAI ALES ÎNTRU CÂT PRIVESCE CORPURILE HUMANE 

1. Putrefacţiunea naturală. , 
-2, a. schimbată prin întervenirea nâstră. 
Prima se pâte divide în mai multe grupe: 
ii. In aer liber, la supra-faţă pementului. Singura na- 
„„turală pentru om. 

b. In apă, | 
e. În păment. 

Tâte aceste trei varietăţi, depind şi pot varia dupe la- 
titudinea la care se vor afla şi de alte condițiuni ale Geo- 
grafiei physice. 

Pentru grupul d. şi de composiţiunea chemicii a apei: 
Secunda. Din naturală pentru Gre care specii animale 

ce vieţuesc în galerii suterane, este ânsă ceva artificială 
pentru cadaverele umane, destinate a putredi la supra-faţiă. 

Inhumaţiunea. Ea pote fi divisată în 2 gruppe, dupe 
cum corpul este înhumat singur sâii învelit, acoperit, în- 
chis în diferite obiecte. — Resultatul inhumaţiunei Vao- riadă : 

, 
“1. Dupe profunditatea la care se face. . 

i, . , 

N
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2). Dupe composiţia terenului şi natura sa physică. 
3). Dupe latitudine, condiţiunile fiind aceleaşi. 
In afară de aceste dovă moduri de depărtare a cuada- 

verelor în general şi a celor human e în specie, trebuea 

mai adioga, trei importante systeme, dintre carele unul 

face partea principală a acestei scrieri. 
Acestea sunt : . | 

1. Distrugerea cadaverelor prin consumațiune. 
2. Inbălsămarea şi nuwmnificarea cudaverelor. 

3. Cremaţiunea cadaverelor. 
Aceste vor fi tratate, prima : Ca apendice la putrefac- 

ţiunea cadaverelor în aer. — Secunda ca apendice la in- 

humaţiune şi a treia, ca partea, cea mai principală a aces- 

tei scrieri, va forma ultimul capitol. , 

Se tratăm acum atât cât ne permite cadrul acestei 

scrieri, despre aceste diverse systeme de a depărta cada- 

verele. 
Vom vedea, carele este mai pernicios; prin care se în- 

litură mai multe incoveniente şi în fine, care merită, prin 

întrunirea mai multor qualităţi, aprobarea, 6menilor de 

sciință, ' 

.



  

DEPĂRTAREA CADAVERELOR 

— PUTREFACȚIUNEA' NATURALĂ — 

a). Putrefacțiunea în aerul liber.— Dâcă cu imagi- 
națiunea n6stri mergem mii de secoli în urmă, atunci 

când omenirea în peri6da ei de copilărie, era respândită 

la supra-faţa acestei planete, făcea primei sei paşi ; dâcă, 
pentru mai multă veracitate luăm datele geolopției relati- 
ve la, epocele ternare şi mai ales guaternare, în care sche- 
letele humane s'aii găsit cu prisosinţi; vedem, că 6me- 
„ni primitivi, ca şi. primitivele popâre de astă-di, lăssaă 
cadaverele la voia întâmplirei, acolo unde moribunâul res- 
pira. pentru ultima 6ră. — Ei nu diferaii întru nimie de 
animale. Acest lucru din causa sălbătăciei, adesea din nes- 
ciinţă. sâă rea voinţă, mai ales în ce privese cadaverele 
humane, se mai practică şi astă-di în unele localităţi s6ă în 
unele circumstanţe escepţionale, tot ast-fel. Nu vorbim de 
cadaverele animale ; ele adesea, fac honorurile multor ora- 
şe mari şi chiar Bucuresciul na este încă cu totul ferit 
de acest progres; 

Acest mod de depărtare, pare a fi conform cu datele 
systemului Naturei, :de âre-ce prin expunerea la aer ca- 
daverul putredesce mai curând. Pe urmă, sunt o mulţi: 
me de insecte, paseri, şi animale carnivore, destinate a, se 
nutri 'cu. cadavere, Ele par a fi purificatorul 'atmosferei. 
Nu pâte 6usă acest mijloc să fie permis astă-di când 6me- 
nii s'a îmulţit în un mod  Surpringător, cănd nică mici 
particule de pământ nu mai sunt libere.
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în us la unele popâre ce locuese partea nordică a Ame- 

ricei septemtrionale, » 

«Modul cum aceşti Indieni dispun de morţii lor, este 

demn încă de a fi remarcat. Ei separă capul de corp; 

şi dupe ce le învelese şi unul şi altul în blănuri, în- 

chid capul într'uă cutie şi corpul în o ladă lungărsţă. 

La fie-care din estremităţile lăgei în care corpul este con- 

ținut, se găsesce un par gros de dece picidre înălţime, 

carele este vărât oblicamente în pământ, ast-fel că estre- 

mităţile acestor pari se unesc, şi se l6gii unul de altul. 

cu o specie de frânghie. La donă pici6re aprâpe de vâr- 

fal acestor două bucăţi de lemne, se pune în curmediş 

uă altă mică bucată fârte artistic lucrată, legată de fie- 

care din pari: pe acâsta este pusă cutia în care se află 

capul şi care se fixă fârte bine.— Acestă cutie e adesea. 

ornată” de un dublu şi triplu rând de mici scoiculiţe, şi câte 

ui-dată de dinţă carii sunt inerustaţi în lemn, cu mul- 

tă artă “Ea, este văpsită cu diverse culori, dâr parii sunt 

adesea albi. Dixon, aă găsit un alt cap tot -ast-fel la in- 

trarea, Norfolk-ului. | 

Termenul mediti al termometrului Reaumur, la intra- 

rea Nortolk-ului, a, fost, în timpul luncă lui lunii 1787 

de--7031), | 

Alte triburi expun cadaverele pe coline înalte s6ă pe 

turnuri, unde putredind, infectă atmosfera ; s6ăi servă de 

nutriment paserilor carnivore, care de secoli sunt însăr- 

cinate cu acest oficiăi. E . 

In Australia, se espun şi aqi cadaverele pe arbori s6ii pe 

La d că 

Zimmerman, relat6qă acest mod de depărtare ce se află 

„ 

paturi formate de crengi aşedate pe patru pară înfipţă | 

în pământ. 

    

1) Collection abrâgte des voyages anciens et modernes autour du 

monde râdigee par Mr. Baucarel, tome dixieme. Paris 1809. pag. 250. 
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>. Acelaş lucru se vede astă-di în centrul Africei. 
„Incă şi astă-di, nu pote cine-va călători prin aceste 

„câmpii fără a nu fi întristat din suflet, la vederea nenu- 
măratelor sate şi orăşele reduse în ruine şi 6se de 6meni 
împrăştiate în tâte părţile. — Cea mai mare parte din 
pop6re sunt canibale şi bucuria lor este a se nutri cu 
carne humană. Copii şi bătrânii morţi s6ii vii eraii aban- 
„donați în deşerte şi adesea se vedeai părinţi denaturaţi 
care îngropa copii şi pe cei infirmă încă în viaţă!). 

! „Se întâmplă adesea să se repete aceste triste vedenii 
în urma resbelelor, mai ales în Asia, 

Sunt câte-va, snte de ani dâcă nu mai puţin, de când 
- şi în Europa câmpurile de luptă se Jăsaii acoperite de 
cadavere, până când paserile şi ferăle selbatice'se ocupa 
cu destrugerea lor, concurând cu putrefacţiunea care ade- 
sea se esecuta în tâtă splendârea ei.— Oasele numai, mai 
remâneaii albe în urma sângelui. Avem și noi o vale albă 
pentru a ne reaminti aceste triste tablouri. — Cine nu scie 
spectacolele oferite de 'Țepeş-Vodii — Iuern fârte obicinuit 
pe atunci, în usii la Turci şi astă-di — de ă face păduri de 
ţepe în care corpurile sbuciumându-se şi murind, eraii lăsate 
a se putrefia, în cât infecta atmosfera la o distanţă e- 
normă ! | 

Se vedem cum se produce acâstă putrefacţiune, 
Pautrefacţiunea în aerul liber este aprope aceaşi ce am 

avut'o în. vedere când am tratat diferitele chestiuni rela- tive la dânsa. Condiţiunile producţiunei ei şi a activărei 
ei sunt tot aceleaşi. 

Tratând despre putrefacţiune, am vădut şâpte semne principale care indică cu certitudine existenţa  cadaveru- lui şi începutul putrefacţiunei. 
„ Putrefacţiunea stabilită — a doua peri6dă după clasi- 

    1, 4. Valia. Geographie physique.
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ficaţiunea urmati de. mine, începe cu seenranţi din diua 
a 6—12,. , . e 

Coloraţiunea verde care se. întinsese asupra abdomenu- 

lui, începând de la ombilic, încetul cu încetul tinde. .u 

acoperi t6tă suprafaţa corpului. Ea se pronunţă întâi pe 

abdomen, de aci pe plicele inguinale, pe piept, fosele. axi- 

lare şi poplitee, pe gât, faţă şi pe lângă deschiderea. gu- 
rei, până la marginele maseterului, luând. un punct de 

coloraţiune mai intensii sub pleopa inferi6ră. De aci în- 

cetui cu încetul acopere tot corpul, trecând la membrele 

superidre şi apoi la cele inferi6re. De-odată cu acâsta în- 

cepe și ramoluţiunea ţessuturilor. . . + | 

Volumul cadaverului care scăduse puţin în primele mo- 

mente după morte, începe a cresce, până când pote a fi 
adiogat cu cel puţin 1/4. In ţessutul celular sub cutanat 

se observă un emphysem generalisat, care distinde. tegu-. - 

mentele şi pâte lua, proporţiuni: destul de mari, datorite 

infltraţiunei gaz6se, care a luat .nascere prin actul. de. 

putrefacţiune. - 
Cavităţile organelor mari mai ales, sunt distinse prin. 

aceiaşi causă. In intestine gazele iai o desvoltare forte 

mare, ele distind forte mult abdomenul şi din acâstă causă 

substanţele liquide: din stomah - sunt aruncate pe gură şi 

nas, Gazele desvoltate în cavitatea thoracelui - comprimă 

cordul şi vasele mari, care. fiind comprimate şi de orga- 

nele mari, fac ca sângele să refluede la suprafaţa. corpului. - 

De aci pe cadaverele tumefiate se vede destul de bine di- 

recţiunea venelor, din causa culrei sângelui injectat. în 

ele. In acelaşi timp plăci roşii se formă pe mucâsa in= 

testinală şi o parte din serum sângelui transudă în cavi- 

tatea abdominală şi peritoneală.. Si 
Gazele produse în cavitatea cranienă, atuncă când sub- 

stanța cerebrului e ramolită şi redusă la starea unei migme 

Auide, saniosă, produc, din causă că pereţii cutiei os6se
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nu sunt extensibili, o comprimare asupra cavităţilor 

“orbitare în urma cărora, ochii sunt aruncaţi în afară, 

“borbând î în mijlocul unor tumori vinete, carele dai fi- 

gurei un aspect înfiorător. 

In acest timp t6te organismele descrise de D-l Pasteur 

| progres6qă şi imperiul stabilit de ele este'în gradul cel 

mai mare de progres şi bună stare! 

Tucă din primele momente, muscele şi alte insecte de- 

“pun ouăle lor în cavitățile nasale, bucale, — dupe cun 
am observat fârte des în sălile de autopsie — în conduc- 

“tul urechei externe, pe pleope ete. Aceste ouă îndată st 
“desvolt: şi mii. de vermi şi larve carele furnică în acest 
"vast focar de putrefacţiune şi care nu pot fi vădute de 
"cât cu desgust. Ei par hordele unni tribă barbar, carele 

| “duce devastaţiunea, şi miseria. Cadaverele presintă un as- 

ă „peet înspăimântător. 
Pelea în urma refluenţei sângelui devin de o colora- 

“iune” de la brun deschis până la brun intens. Ea începe 

““prin abdomen şi urm6dă mersul indicat pentru cele-l-alte. - 

Din aceaşi causă se rădică mari băşică cu un liquid Șeros 
"colorat în roşiu şi care cu încetul îmmulţindu-se, epidermul 

_se despbiă cu desăvârşire. Un liquid murdar şi infect curge 

din tâte cavitățile prin deschiderile naturale, în care ver- 

„_îmiă şi larvele se scald cu plăcere. 
In fine gazele interne luând o forţă de expansiune 

mare, şi! nefiind de cât peretele abdomenului mai fragil, 
el crapă, o od6re infectă se înprăscie în atmosferă, com- 

„pusă din gaze şi emaniţiuni putride. Intestinele bombEză, 
până când se perd gazele ce activase ocânul în care tâte 
parasitele animale îşi dispută terenul. Suprafaţa corpului 
esta acoperită cu. diferite, mucedimea descrisă în unul 

- din capitolele precedinţi. 'Țessuturile se înmâie din ce în 
ce ;, consumaţiune se continuă, şi părţile moi încep a dis 
“părea. Oasele mai represintă urma acelui corp pe care
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adesea aderă încă părul. El este acoperit de. remăşiţele 

solide ale putrefacţiunei, care sunt de o cul6re pâmântâsă 

şi care continui a se oxyda cu încetul. Aerul şi. pl6ia 

din preună cu căldura se cârcă a le da uă culdre albă, 

lustruită. Fenomenele 'cele-l-alte ca vântul, prafulă, plan- 

tele care cresc, se întrecii în a contribui ca el se fiă în- 

cetul cu încetul acoperit, se reintre în sînul pământului. 

O mare parte din liquidele corpului sunt absorbite de 

pământul pe care qăcea cadaverul. El este la câte-va cen- 

timetre infiltrat: de substanţe organice. a 

«In putrefacţiunea în aer, uă parte din azot se. trans- 

formă în acid nitric. Se găsescii în fine, nitrate în rezidă, 

lneru cu atât mai surprindetor, că în acelaş timp se de- 

gaji şi hydtogen, şi că.este reducţiune, a unei părţi a 

serurilor a căror acide sunt avute în oxygen. _Ast-fel sul- 

tele sunt transformate in sulfure. Noi vom vedea, „că 

se petrece, în fine, în liquidele-ce putredesc două. serii de 

fenomene. La suprafacia lor se produce oxydaţiune răpede 

sub influenţa mucedineelor care le acopere; în profun- 

imea lor, din contra, este o reducţiune, şi o reducţiune 

atât de puternici. că s'a semnalat în câte-va casuri până 

şi cryrtale de sulf. . Mae 

«Residuul putrefacţiunei în aer este o materie humoidă, 

de o massă puţin considerabilă, avută în seruri ter6se Şi 

amoniacale, în grăsime, adesea în putrefacţie».—A. Gautier. 

Dict. de chimie par Wurtz. Tome second, deuxi&me partie 

1876. Putrefaction. _ o 

Potrefacţiunea în aerul liber variadă după latidudine 

la care se află cudaverul: Ast-fel la equator şi în qonele 

calde, putrefacţiunea în aerul liber se» urmâdă cu multi 

facilitate, der cu cât avansăm Spre polură temperatura 

" menţinândusse adesea sub zero, cadaverele pot. se. durede 

timpuri fârte îndelungite „fără a se putredi - a 

Ast-fel la 1772 corpul unui Rhinceros din epoca plio- 

. N 

.



a 
62 

Li 

cenă, s'a găsit în gheţurile nordice ale. Siberiei, aprpe 
nealterat; conjunetivele chiar. intacte, după o durată de 
mai multe mii secole.—La 1770 Pallas a găsit aprâpe de 
gura fluviului 'Lena, aceiaşi regiune, în mijlocul ghețar 

rilor, giganticul corp al unui Matmuth, care păstra încă 

„cărnurile pe elii, de şi aparţinea epocei quaternare. Cine 
nu pâte spera, că graţiă acestei disposiţinni, se "va re- 

găsi o dată corpulilui Franeclin şi tovarăşilor sei, per- 
duţi la polul nord, dâcă ai putută „scăpa, voracităţii . 

ferelorii ce locuiesc acele regiuni. 

“Sălile de autopsie, casele mortuale şi sălile de 
preparaţiuni “pentru piesele destinate museelor. — 

Astă-di mai pot.putredi — gradul întâii — cadaxerele 

în aerul atmosferic, în condițiuni 'însi  escepţionale. De 

aceea ţin a spune aicea câte-va cuvinte relative la sălile 

de autopsie, sălile destinate preparaţiunilor de piese ana- 

tomice' ete. Mă limited la, cadaverele humane. Adesea în 

- sălile de autopsie, suntem forţaţi a ţine 2—3 săptămâni 

cadaverele. Jarna consecinţele nu sunt așă mară; nu este 

însă tot ast-fel şi vara. Adesea multe cadavere, până la 

câte-va decimi pot fi puse la un loc, ele sunt în genere 
deschise prin cercetările ce li se fac, sâă cel puţin divi- 
date pentru studiele anatomice. Aerul acestor săli, este 

plin“ de emânaţiuni putride şi gaze cadaverice. 
S'a luat măsuri pentru ca acest aer să fie cât se pote 

-de ventilat, der emanaţiunile nu -trec în oraşe ? 
Aseminea s'a luat precauţiunea mai bună de a desin- 

fecta acea atmosferă, eu tot felul de supstanţe antiseptice: 
“Ta sala de autopsie din spitalul Colţa, atmosfera este 

necontenit încărcată cu acid' phoenic. Systemul nu e răii. 
„Sunt, dâcă nu mă înşel, duci ani de când onor. Ephorie a 
Spit. Civile, luase decidiunea ca tâte. cadaverele să fie în- 
jectate cu: petrol liquid.
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Astfel se puteai păstra mult timp cadaverele pentru 

disecțiune,, | 
Acest mijloc este datorit D-lui Dr. Davila, carele îl 

propune pentru victimele resbelului.. D-sa ar dori ca să 
fie sanitari destinaţă cu aceste injecţiuni pe câmpul de 
luptă, pentru a opri putrefacţia înainte de a fi îngro- 
pate corpurile. Idea e din cele mai norocite. 

Reul ce pot produce cadaverele ce putredesc în 
aerul atmosferic. — Consequenţele putrefacţiunei în ae- 
rul liber se potii lesne înţelege. Atmosphera luând înapoi 
germenii ce'i împrumutase gazele infecte, ce due cu ele 
particule animale putride, devine. un agent puternie de : 
bâlă şi contagii. Cine nu-și aduce uminte după resbelul . 
de la 1870—71 -când toţi cereai. grabnica îngropare a 
nenumăratelor victime, ale pasiunilor şi orgoliului human? 
Tiphosul! tiphosul! era cuvântul de ordine! Aceste ţipete 
eraii justificate, căci se _scia, cât pâte costa, pe populaţiunea 
nu numai circumvecină câmpului de putrefacție der în ge- 
nere a unei ţări! Tâte relele descrise în capitolul rela- 
tiv la proprietăţile cadaverului se presenta aice. 

Relativ la sălile de autopsie ţină însă a mai adăoga 
că D-nul Gusrard, în o escelentă thesă de concurs, ocu- 
pânduse despre relele produse prin cadavere, dice ca, con- 
clusiune : <Emanăţiunile materielor animale carele putre- 

„ descă, pâte nu sunt streine poducţiunei. 6re căror forme 
de febră typhoidă.» 

„Am spuso şi o mai repetim, că châr micul focar al 
unei sili de antopsie nu remâne adesea fără efect châr ŞI, 
asupra acelor ce sunt deprinşi a o frequenta, i 

Cephalalgii, vărsături, colice, dyarrhei adesea foetide şi 
une-ori mici dysentherii, sunt observate la mare parte 
din studenţii în Medicină, Am esperienţa făcută cu însuşi 
Pers6na mea, Cine din studenţii ce aii locuit „la Colţa 
camerile destinate internilor şi externilor, situate d'asupra 

.
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-autopsiei nu scie — pot cita numerâse essemple prin care 

“să probed până la evidenţă — că,mai ales vara suferit de acti- 
dentele descrise mai sus; şi că anemia era sepată pe fe- 

ţele- lor. -Câţi-va, dintre ei, purveniţii Doctori sâi: trecând 

la alte spitale, aii scăpat de dyarrheele ete, şi anaemia ce-i 

' perdea, 
Pentru acesta trebue a căuta ca aceste camere să fie 

"spaţi6se, regulat desinfectate, isolate şi înconjurate cu ar- 
“bori: pentru a putea, fi ventilate fără a aduce rele popu- 
laţiunei vecine; şi absolut a nu permite locuire î în ele sâii 
în apropierea lor. 

N 

«Cei încetaţi din viață, în timpul că 
lătoriei pe mare se aruncă obicinuit; în 
-apă, legânduse de cosciug uă pâtră stă 
un alt obiect grei pentru ca să cadă la 
fundul mărei. Şi acest mod este mai. 
salabru de cât înmormântarea».—Dr. ]. 

- Feliz. Tractat de hygienă publică. iad 
318. Bucuresci 1870. 

a). Putrefacţiunea: în apă. — <Putrefacţiunea mase- 
lor animale sâi vegetale, avute în materii proteice, dă 

„_mascere, când ea are loc sub apă,' la aceleaşi producte 
ca şi putrefacţiunea în aerul humid. Liqudrea se umple 
de infusorii, surfaţa sa se acopere de mucegaiuri, şi fe- 
"nomenele de desdoire şi de oxydaţiuni sucoesive a pto- 

“ duselor secundare operate prin myerophite, aduc cu repe- 
diciune destrucţiunea, complectă a massei întregi> 1). 
Acesta este mersul putrefacţiunei din punctul de re- 

D A. Gautier. — Art. Putrefaction. Dictionnaire ds Chimie par. 
Aa; Warte, Tome second, deuxitme partie: Paris 1876.
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dere intim al reacţiunelor chimice. — Vom vedea prin, u::- 
mătorul pasugiii, transformaţiunile ce e întâmpină putrefac- 
ținea cadaverului din punctul de vedere al aspectului şi 
faselor formei sâle. i 

«In timpul. celor trei dile, alteraţiunele sunt ' aprâpe 
nule. Sa 

De la a treia spre a patra, rigiditatea cadaveriei;: epi- 
dermul : mâinelor începe a se albi. 

Acestă coloraţiune, mai întâiii forte puţin însemnată, 
începe prin eminenţele thenare şi hypothenare şi laturile 
degetelor; mâinele aii atunci o colâre albă cenușie. ';: 

Dela a patra spre a opta diuă, epidermul palmei. mâi- 
nelor este fârte alb; tâte părţile ai încă culâre - naturali 
însă sunt fârte subţiri, P 

De la a opta la două-spre-decea, epidermul feţei dor- 
sale a mâinei începe a se albi; flacciditatea tutulor pănx- 
ților; faţa înmuioșată, presentând o culâre lividă dife- 
rită „de a, pelei restului „corpului ; cul6rea albă pe faţa 
plantară a, piciorului. . 

Cătră a cinci-spre-decea, di: epidermul mâinelor şi a 

picerilor e cu totul, albii, (afară de faţa dorsală a. pice- 
rilor): acel al palmei mâinilor începe a se sbârci ; facia 
Puțin umflată, roşiepe unele locuri; cul6re verdue la par- 
tea miglocie a'sternnini; ţessetura, celulară „subeutanată 
a peptului se coloră în roşiu. 

După uă lună, facia devine roşiu brună, pleopele şi bu- 

dele verdi, o placă roşiu' brună înconjurată de o cul6re 

verdue, la partea anteridră a peptului: epidermul mâne- 
lor și picerilor forte alb; sbâreit ca prin cataplasme Emo- 
liente ; părul, perii şi unghiele încă fârte adherente; ţesse- 
tura, celulară. deja fârte roşie în părţile strebătute de ; pu- 

trefacţiune ; pulmoni fârte emphisematoşi. 

După două luni de intermediii, epidermul mâinelor - şi 
al picerilor în mare parte rădicat şi despărţit de derm ; 

3
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unghiele i în parte. adherente, în parte despărțite, însă ţi- 

mânduse :tot-d'a-una de Epidermii, ast-fel că mâna sea- 

-mănă a fi învelită întrun fel de. mănuşiă; părul şi perii, 

puţin.;adherenţi, faţa în general brună forte tumefiată; 

busele”fârte. voluminâse, forte depărtate, . lăsând arcadele 

dentare. descoperite şi gura fârte deschisii.. Col6rea brună 

a;:regiunei sternale mult mai întinsă; coloraţiunea verde 

a: părţilor ilaterale a peptului si prelungit spre umeri 

şi :pe. marginele abdomenului, şi se reuneşte, în acest din 

urmă :mod, la o. coloraţiune verdue desvoltati mai ântâiii 

isolat la” subţiori. - La partea mijlocie a abdomenului, la 

braţ şi la antebraţii, la câpse şi la gambe pelea este încă 

în:starea sea naturală. La gât şi la pept, ţessutul cel- 

lular. superficial şi profund este roşiu brun, şi infiltrat de 

un:iliquid. roşietie.: La acâstii epocă cadaverele sunt apr6- 

pe tot-d'auna acoperite de:un vas cu moleculele fârte 

fine;: ca:: se: putem .dice tamisat traversând veşmintele ; 

vinele:.sunt aprâpe complect gâle; arteriele şi pericardul 

roşiatiice, Inima, flască şi nu conţine sânge. Pereţii interni 

ai: cavităţilor, drepte presintă, o coloraţiune care formâţi 

contrastii cu culdrea cavităţilor stângi. Inversul are locii 

atunci, dâcă în' cavitățile stângi sângele a fost conţinut 

în abondenţiă . în” momentul morţei. Membranele mucâsei 

gastrice. şi întestinale sunt; roşietici, şi tote organele gău- 

n6se, precum şi tote vasele, sunt întinse prin gaze; 

: „La, două luni şi jumătate, Epidermul şi unghiele măine- 

lor este complect detaşat, la picidre Epidermul este detaşat 
însă unghiele sunt încă aderente. Tot restul corpului se 
află ca- în “perioda precedentă cu escepţiune de progresul 

coloraţiunei -verde care-a coprins şi membrele. 

“su Între altele, la femei ţesseturu celulară subentanatiă con- 

ținând mai multă grăsime, este convertită în ceară cada- 
verelor lu bucile obradului, la spriucene, la menton la 

partea superiGră a gâtului ; forte superficial la mamele



67 

şi la partea anteridră a eGpselor, mai profund la subţiori. 
La trei luni şi jumătate, destrucţiunea. unei părţi'a 

pelei capului, a pleopelor, a nasului; saponificaţiunea par- 

țială a feţei, a părţei superidre a gâtului şi a 'subţidrelor; 

erosiunea şi destrucţiunea pelei pe diversele părţi -ale 

corpului ; epidermul mâinilor şi al piciârelor este'de-tot 

cădut, unghiele cu totul deslipite. 'Țessetura celulară! nu 
mai are: culârea roşie din epoca precedentă; este mai 

consistentă, firâsă, şi se lasă a se deslipi ca. nisce fila- 
mente, la gât şi la e6pse; pulmonii nu ocupă de cât-o 

parte a cavităţii peptului ; ânima „este « ca şi în a perioda 

precedentă. - mp 

La patru luni şi jumătate, deslipirea şi destrugerea 

aprâpe totală a '“pelei capului; calota osâsă e denudată, 

începe a deveni friabilă;. saponificaţia aprâpe totală a 

grăsimei fecei, gâtului, subţiorilor şi a părţei” anteri6re 

a crierelui; starea pelei aprâpe în general opalină 1).: 

Trecând acâstă epoci phenomenele caracteristice a; pe- 
risdelor următâre nu mâi:. pot fi urmate. Corpul -se ramo-. 

lesce şi se-perde neîncetat squeletul: remâne în curând 

gol, graţie şi animalelor carnivore. pa 

Aceste resultate ai fost obţinute de D-i Devergie în 
timpul unei ierni frigurose, D-lui : însă ţinând! cont de 

căldura verei pentru latidunea de la 40—50%; şi ajutat 

„de alte date, resumă ast-fel durata putrefacţiunei : --* 

«Vara 5—8 ore de şedere în apă respund la 3—5 dile de iarnă 
E) 

>» 94 ore produce acelaşiii efect ca: 4-8 > d 

» - 4 dile echivalădă cu  : Dai 

> 10—12 gile . >. >: 1 lună să 6 septămâni. ':; 

Prin consequenţă asemenea, în sesânele intermediare, 

adică tâmna şi primă-vara putrefacţiunea nu va fi-nică 

iute ca vara nici aşa: încâtă ca iarna; şi trebue a-luâ 
eg ot 

— 

1) Trait6 de Medecine legale, par Briand. et Chaudet.
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în dia: între aceste sezâne ; şi în tâte casurile, nu va fi 

trebuinţă mereii ale repeta, fârte mari naraţiuni potii 

resulta; de la natura locului în care submersiunea s'a făcut, 

de' la anotimpul, de lu temperatura şi dela constituţiunea 
athmosferică, după etate, sex, starea sănătăţii individului 

înecat. Acest - mod de putrefacţiune este natural pentru 

fiinţele ce locuese într'un medii apos şi pentru acelea ce 

din întâmplare pot cădea în el. 
“EL'a fost utilisat încă din. antieitate ca mijloc de de- 

păirtare a cadaverelor. 
Ast-fel pe malurile Gangelui se osbervă, adesea locui- 

tori ce ducii cadaverele lor şi le aruucă în apă; peste 
câte-va dile ele tumefiându-se prin infiltraţiunea gazâsă, 

sunt aruncate la suprafaţă, putredesc cu o lesnire mare, 

infectii atmosfera şi adesea cholera nu are altă origină. 
«Se adue 'boluavii moribundi pentru a fi cufundaţi 

_în unde s6ă pentru a fi unşi cu mocirla fluviului paci- 

ficator ; pe urmă cadaverul este aruncat în apă, pe supra-, 

faciă, de plutesce până când este devorat de un crocodil, 

sâi că aruncat pe ț&rmuri de curent, el este ca o pradă 

oferită vulturilor şi şacalilor, Aceste -cadavere plutitâre 

„oferă un spectacol ' fârte comun pe “fluviile Bengalului. 

Gangele este privit ca sacru .de către Hindui 1)». 

Funeraliile indienilor de pe malurile Orenocului: din 

America de sud, variă mult după credinţele lor. religise, 

cu tâte acestea găsim acest mod de depărtare la urmiătârele 

“tribură.: 

“Indienii Salivl. "Ceremonia întrunesce pe toţi, dupe trei 
gile de beţie Şi joc în jurul cadaverului “variat înpodobit : 

“«'Tot convoiul se duce la riii, în care se aruncă mortul 

en tot ce-i aparţine lui». | | 

- La Guuvaaumos.. «De îndată ce un Indian Guaraunus este 

  — - - _——— 

1) A. Vulliet, Geographie physique. pag..182 3, vol. 1.
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mort, camaradii sti iati cadaverul, îl aruncă în. “Orenoc,. 

legat cu o c6rdă pe care o legă de un arbore. A. "două d 
HE 

se scâte cadaverul care nu este de cât un: squelet:. tare 

  

alb şi bine curăţat; pentru că pesciă a mâncat tâtă carnea. NE 

Se desfac 6sele şi se pun în un mod artistic într un, pa- 

nier, care se ţine suspendat de coperişal casei 5. AI 
După cum sunt carnivore de diferite specii însărci- 

mate cu  destrugerea. cadaverelor de pe: suprafaţa: “pă- 

mântului, tot âst-fel şi în apă sunt varietăţi infinite, 

însărcinate de natură cu aceaşi misiune. De la. pescii ca 

Tonul, în a cărora stomah s'a găsit cadavere: întregi de 
mateloţi ete. şi, Requinul cu formidabilul săi arsenal 

de 600 dinţi puternică, ce locuese apele Oceanului şi penă 

la somnii și crustaceii din bălțile: n6stre, toţi” sunt nai 

mult sâii mai puțin, iistreinaţi cu destrucţiunea, corpilor 

„morţi. 

Aruncarea, cadaverelor în ape profunde dupe ce se va lua 

precauţiuni de a.atârna de el uă pondere pentru a: opri 

eşirea sa la suprafaţă este din cele mai hygienice pentru 

localităţile ce sunt în contact cu mări s6ii ocânuri. E .de- 

parte de a putea fi opusă însă cremaţiunei.. Este | forte 

ptactie pentru acei ce sucombă în timpul călătoriilor pe ape. 

Nu este tot ast-fel pentru cadaverele aruncate, în ape 

mică unde jumătate stati în apă şi jomătate în: contact 

cu aerul. Multe maladii epidemice, recunosc ca cause 'ac6- 

stă putrefacţiune;. Nu e -necesitate de cadavere mări, chiar 

cadavere infime însă numerâse, produc aceste efecte grave: 

Finese prin a reproduce următorul pasagiii forte veridic : : 

< Vânturile se încarcă de emanaţiuni putride cai, se 

erhală din substanţele animale Şi vegetale, pe cari. “ac 

stă căldură le descompune în apele lăsate prin retragerea 

  

1) Voyage ă la partie orientale de la Terre — Ferme, dans TAmneri- - 

que meridionale 1801 par M.F. Depons Tome prâmier.—Paris 1806. 

2
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apelor. “Nilului. Iată: care este causa principală a. malatii- 
ler “peştilenţiale.' » (Le baron Zarrey, Campagne d'Egypte, p. 330). 

“Putzefacţiunea. în sînul apei, pâte să variă şi dânsa 

după următârele circumstanţe : : i 
“Cu cât uă apă este mai puţin. salină, cu 1 cât asemine 

dăiisa va, fi mai puţin profundă şi cu. cât ea va fi mai 

stăbilă,- putrefacţiunea, se va, efectua, mai bine. 
„ Concentraţiunea apelor, prin: diferite săruri, mai ales 

prin. chlorurul de sodiă, de potasiă, de calcit şi prin cele- 

lalte sulfate, carbonate, etc. pâte ai pune împedicare cel 
puţin. din punctul de vedere al duratei. Mulţi susţin că 

ocânurile şi mările ar. fi cele mai grozave focare de ma- 
lati. înfecţiâse dâcă Natura nu ar fi: prevdut cu quan- 

tâtăţă. mari, mai ales de chlorure de sodiii, să fie solvate 

în 'sînul lor; .ele conţin o substanţă gelatinâsă şi viscâsă 

de “natură organică, carele pare a fi o substanţă solvată, 

ai “părților animale m6rte sâii escretate. Acâsta, se confirmă 
şi” prin acea că îndată ce aceste ape sunt diluate, adică, 
îndată ce ele perd concentraţiunea, necesară, devin fârte 
pernici6se ; acâsta se observă atunci când apele mărei se 
revarsă în mlăscinele mai pucin sărate de pe ţărmuri — 
lagnie; dune; etc. ; — s6ă atunci, când rîuri mari se re- 

“varsă în sînul ocânurilor. Locul de contact--al apei. lor 
este, tot-d'a-una pernicios sinătăţei. | 
a Decă” apele sunt selenitâse, adică când sulfatele şi car- 
„bonatsle de calce, ţinute în semi-soluţiune * prin acidul 
carbonic sunt în dosă: mare, atunci cadaverele pot — ca 
ori-ce. obiect — fi acoperite cu aceste deposite, şi ast-fel 
corpul lor. pâte fi conservat mult timp. - 

: "Tot ast-fel se întâmplă mai ales cu. Gsele, aruncate în 
apele ce ţin în soluţiune quantitiţi mici de acid silicie 
"— apele Dunărei, Spree, Geyzerurile, câte-va surse mi- 
“nerale, lacul Neagh în Irlanda, ete., — aceste substanțe 
atom, cu. atom pot Ss ă. înlocuiască atomele calearâse ale 6s-
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selor, în cât ele să se conserve cu forma lor.;; indefinit; 

graţie acestei disposiţiuni-:avem. mari .părță din. fossile., a 

Durata putrefacţiunei în :apă, pe „1&ngă, circumstanţele 

de mai sus, pote să variede şi de latitudinea la care se aflii 

situată acea apă. Cu cât se va:apropia de, Equator,...pu-" 

trefacţia-va fi mai vie, cu. cât se va apropria ;de.. Poluri, 

ea va întârdia s6ă va fi cu totul împedicată, a- :Esera- 

plele ai fost citate mai -sus. - > 

        
ze pe eta 

6.) — Distrngerea cadaverelor prin consumațiune 

stii mtilisarea în industrie. — Am căutat a. arăta in 

un mod succint în capitolul de mai sus, că este; în.„sys- 

temul Naturej, prin existența cadaverofagelor, : ca. ele .să 

dispară ast-fel. Fie cadaverul în aer, fie în „apă; s6i „.pă- 

mânt, în fie-care din aceste elemente, cadaverul, are. ne- 

 contenit amatori carii cu o. voracitate -nespusă, :se însăr- 

cin€dă cu dispariţiunea lor. - : .. io: 130 

_Se pare că omul primitiv "şi-a tăcut o. normii din ac6- 

sta. Ast-fel multe din popârele antice şi chiar. dintre, cele 

ce esistii astă-di, unele ai drept : normă acest. midloe „de 

depărtare a cadaverelor. SIE fura 

«Caii, carii locuese aceste părţi sunt forte cruqi.=—EBă 

all neomenosul obicei de a expune părinţii lor. bolnavi, 

în vârstă sâi morţi pentru a fi. devoraţă de. către -fiarele . 

  

    

a    

Azi at 

  

săbatice, > Ec - ” amante 

. . . . . . .... . ..t.. Dică -. ai sia sare 

< ” „ucia  6 Populaţiunea de 

rasă Mongolă este indolentă şi forte superstiţiâsă.—In- 

_fauticidul este mult în usul lor, cu deosebire întru cât 

privesce fetele, — Se dice că ei frig. morţii lor şi aruncă 

bucăţile câinilor sâii vulturilor ; persânele „cară! nu:ală-lăsat
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banii „necesară, pentru a, plăti - pe .însărcinaţii cu ncâstă 
operaţiune, sunt;.aruncate :în apă, sepultara - find consi- 

derată .ca.o desondre. Hi sunt. idolatrii, adoratori ai deu- 
lui. Boudha ;„Lamos,. sâii” preoţii lor,. formegă 6 a treia 

"parte a populaținnei o... Sa 
„Tot ast-fel, şi: locuitorii din Camceatea dedeaii câinilor 

cu,;nutriment morţii “lor, ceea ce se imputa în antichitate 

Parţilor, şi. Bactrienilor. a | A 
a DEr, omul ţine tot-d'a-una a proba afinitatea sa cu ani- 

„In, adevăr, cine dintre d-vâstră n'a cetit, cuprins 

rGre,.că;în antichitate unele popâre devoraii pe se- 
enii lor. Captivii, bătrânii .. erai sugrumaţi, pentru 

a'j;:scăipa. de povâra anilor, şi devoraţi: fără milă! Dâcă 
vă sinfioraţi la acestă ideie, ce veţi dice când Schwein- 
furth.:constată, acelaşi. lucru. la - Niams-Niams, în centrul 

      

  

m 

Nea 

Africei actuale ! a 
_„& Bordeele ; Niams-Niams-ilor. a -tot-da-una la intrarea 

lor nisce pari şi arbori cari servesc pentru a suspenda 
trofeele vânatului sâi ale resbelului.. Stabilit pe tărmu- 
rile. riului. Diamvonvis,. colecţinnea mea, 'osteologică se 
mări considerabil, „graţie acelui 'obiceii. — Eraii acolo os- 
ciGre. de antilope de.speţe” diferite,.. capete. de mistreți, 
maimuțe mici, babacuini, chimpazei, la care se adăogai 
craniuri de. Gmeni, unele în întregul lor, altele numai 
fragmente: tâte „aceste atârnaiăi. de ramuri ca presentele 
pe arborele de crăciun. — In fine, probă ne-echivocă de 
antropofagie, se vedea -aprâpe de bordee,. între resturile 
bucătăriei, 6se de om .ce. purta. semnele evidente ale to- 
porului, şi de arborii vecini era prinse mâini şi pici6re 
pe Jumătate -putredite cari răspândeaii o odsre revoltă= 
târe 2). » 

. 

    

» A. Vulliet, Gcograph. physique. 
*) Dr G: Scluceinfurti, Călătoria în centrul Africei, '[. 1. p. 468:
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«Ei se gătesc cu ostentaţiune, "de salbe făcute din din- 

ţii victimelor lor, şi amestecă la tropheele lor'“de : venă- 

tre, craniurile nenorociţilor pe cari i-ai mâmeat.: “La 

dânşii grăsimea de om este de un usii general.: Se: pre- 

tinde că îmbată pe cei ce mănâncă mai multă. . : 

«In timp de resbel ei mănâncă victimele -de. ori-ce 

vârstă, d&r mai ales pe bătrâni, cari din :causa: “slăbiciu- 

nei lor sunt o pradă mai lesnici6să; şi” în ori-ce timp 
când un individ more -părăsit, fără rude cari să se opuie, 

el e mâncat în districtul chiar unde a trăit. In: fine tâte 

cadaverele cari, la noi, ar fi destinate scalpelului anato- 

mistului, ai acolo acest trist finit'1).»: = 
Nu numai națiunea Niams se bucură de acâstă dis 

tincţiune. si | 

Ast-fel Mombuttusii şi Fansii, vecini cu Niams-Niări- 

sii, practică acelaşiii lucru. îi aaa 

Ast-fel la. Mombuttusi, voind a face o colecţiune dea cra- 

niură, 6tă ce observă: . e 

«Era uşor de a se convinge că remiişiţele - ce mi se 

presintaii erati fierte şi rase cu un cuţit; câte-ta “erai! 

scâse din mâncare chiar, căcă eraii ânci humide . ...-. 2 

Cadaverele fac chiar la ei "un /obieot de nezoţe de. 

schimb, - Să 

< Martari oculari afirmară că, la: Fani, morţii 'consti- 

taie obiecte de 'schimb, şi că desgrâpă chiar cadaverele 

    

asa 

"pentru a le mânca 8). » 
c ..... Nisce Bongoşi, morţi de ostenslă în: urma” ca-: 

ravanelor lor ai fost desgropaţi pentru -a servi. la ali 

mentaţiune de către Niams-Niamsi 4). » - - 

  

  

1) Schiceinfurth, 'Pome second, pag. 50. 
2) dem. 

3 < pag. L7. IRR a 
ea 6 ua 
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ii:Hann, în o scriere a sea asupra vegetalienilor, pune 

între popârele eminamente carnivore pe Buchsineni şi Es- 

chimoşi f-aceştia nu cruţă nică chiar pe copiii lor. 

"EA satisfăcând voracitatea lor, . înc. în acest mod crud 

şi barbar: să dispară cadaverele ce le ai. 
Se tratăm acâstă chestiune şi din punctul de vedere al 

cadaverelor. animale şi pe urmă vom vedea răil ce resul-. 

_tă din acâstă practică infectă și imorală. 
Decă nu ne e „permis nouă a întrebuința cadaverele hu- 

mane, nu putem face tot ast-fel şi .cu cadaverele ani- 
male!). i 
i: Nu vor putea fi ferite : oraşele chiar cele mari de urătul 

efect a presenţei cadaverelor animale în putrefacție de 

cât atunci când ele vor putea fi usitate pentru o lucrare 

Gre-care, când adecă, nu vor putea fi aruncate, crescân- 

“du-le o valâre 6re-care comercială. 
" Ast-fel se face în oraşele mari, unde până şi apele din 
canale: acum sunt utilisate pentri îngrăşarea grădinărie- 

lor..de legume. » 

“-Ast-fel la abatoriul municipal de la Aubervilliers si- 
tuat „la o leghe şi jumătate de Paris şi St. Denis, se pe- 
“trec 6—8000 cai, şi. 15—18,000 câini şi pisici.— Carnea 
neputrefiată este trimisă pentru menagerii sii grădi- 
na de, Aclimataţie. —, Sângele, părul, pelea, 6sele sunt 
imediat usitate în diferitele ramuri respective. Carnea se 

* fierbe şi exprimă pentru u scâte substanţele grase, pe ur- 
mă se transformă prin ardere în pudret. Intestinele chiar 
se .usitâdă pentru a; produce vermi (Asticots) ce se usită 

. 

  

? . . 1. ” 
. !) S'a propus şi utilisarea cadaverelor umane ca material pen- 

vru producţiune de gaz de iluminat. D-l Dujardin după cum vom , . vedea.ş'a propus ca cu gazele ii să se ardă cadaverul ;— La un 
congres al cismarilor din Helveţia s'a adus cisme făcute din pele 
de om. -
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în prinderea pescilor, nutrireu paserilor etc., .de alt-miu- 

erea un procedeii fârte nehygienic. -. : si iri 

S'a propus chiar îngrăşarea .paserilor, porcilor ietezi cu 

aceste cărnuri. Resultatul nu-e mulţumitor; se:ne niul- 

țumim dâcă aceste substanţe le am putea întrebuinţii cel 

puţin în îngrişarea pământului. i să 

Nutrirea cu carne putredită, dă loe la! o mulţime. de 

malatii, mai ales când carnea vine. de la un animal;mort . 

de o malatie virulentă. Exemplele abundă!). .. 

S'a susţinut de unii că aceste cărnuri nu pot face-nică 

un reă. N pare 

Chiar paserile ce sunt hrinite cu aceste. cărnuri aă un 

gust neplăcut. N ua aaa 

  

- poe 

1) «Lucrul comun în Orient, unde proprietarii de turme 

fac pastramă (un. soiii de carne săratii şi uscată. la „aer 

dir care se strică numai de cât) în tâte tâmnele, pe tim- 

puri epidemice s6ă nu; ei tae, sersgă şi usucă fără: dis- 

tincţiune boii atacați de epizotie. Am vădut “vângându-se 

în oraşe carnea animalelor care avea cărbunele epizotie ; 

dâr măcelarii care avuseseră temeritatea de comite - aces- 

tă crimă fură cet întâi victime ; ei muriră.de pesta, ce 

leii comunicat'o contactul cu «aceste animale," şi nenoro- 

ciţii care miinâncă acâstă carne încârcă de sigur. aceiași 

„sântă, De asemenea vânqătorii de peşce, toptangii, pun. de 

pescuese primă-vâra o mare cantitate de uă-dată ; ;pesce- 

le este desbareat și aruncat pe mal, ghemuiţă” unul .asu- 

pra altuia; fie-care barcă măresce ridicătura ; se conti- 

nui în fie-care di şi pescarii nui serâqă de cât numai 

atunci când timpul opresce pescuitul : cel de 'pe:urmi 

este cel mai bun dâr când ajung de desupt pescele: este 

în putrefacție, Cu tâte aceste:se ser€dă şi. se vinde „Şi 

acâsta pretututindene.» (Details preservateurs „et Hygie- 

uiques relatifs au Miserere ou. Cholera Morbus -ete., par 

le Dr. Tavernier Aleibiade) Bucuresci 1831, publicat. în 

românesce şi francesă. PD ae ta ini 

. 
Dat
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d) Inhumaţiunea — îngroparea morţilor. — Far 
sele :prin care trecii cadaverele inhumate sunt în tocmai 

acelor ce încârcă, cadaverele puţinelor specii unimale ce 
locuese în: păturile pământului. | 
„Distrugerea lor este mult mai lentă de cât a acelor 

lăsate; în aerul liber sâă în undele apei. 
„Causa. am vădut'o că vine Qin sustracţiunea mai mult 
sii :mai. puţin complectă, a cadaverului de aerul atmos- 
feric, care scim. că are dubli proprietate de a, provoca şi 
întreţine fermentaţiunea .putridă prin oxygenul scăă şi prin 
germenii de natură variată ce port în sînul să. 
„Inhumaţiunea cadaverelor a fost primul mod serios şi 
puţin mai higienic,. (pentru cercuri mici de populaţiune) 

„care a înlotuit tâte cele-lalte sisteme, fără a esclude nici 
chiar; arderea .cadaverelor, fiind că condiţiunile în care se 
făcea, sâii se face şi astădi la Indieni, Cana-lieni şi o părte 
de..Eschimoşi, nu sunt tocmai cele indicate de higienă şi 
economie, . - 

Marea majoritate a popbrelor înhumă cadaverele lor. 
Șaerele morminte .din Siam, cele încărcate de. flori din 
Japonia,:vechile şi nouele morminte Chinege şi ' Persiene; 
cele giisite la indigenii “din “Africa şi America, constată 
acest fapt, .. 

;.„egile ateniane obligati pe or ce trecător a arunca ţk- 
rănă . pe, cadaverele - descoperite. Moise face o impuritate 
din. contactul cu cadaverele, pentru a grăbi: inhumaţiunea. 
Mahomet; ordonă ca profunditatea gropilor. să fie cât înăl- 
țimea unui om cu mâinile în sus —9 m. 20 — şi eada- 
verele imediat îngropate, Ia 
„;Imhumaţiunea, aluat o desvoltare mare când lemnele 
cu care se ardeaii morţii începuse să se răr&scă şi când. 1 aia au e , ji sa întins între omeni şi noţiunea unei 'vieţe eterne!
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Incă din timpii prechistorici omul a căutat a îngropa 

cadaverele semenilor sti atât din causa relelor ce produce” 

prin: putrefacţianea sa: în! aerul liber, 'cât: “şi "din causa. 

aspectului urât, ce presintă corpurile « ce încercă aâstă pu- 

trefacţiune. Aa mon nu tolea 

Tâte mormintele megalitice individuale! sâi'în care: se | 

găsesc mai multe schelete, probed: acâsta: Astfel: “Archeo- 

logia are o mulţime de date precise | relative “la, înhuimnăi 

rile prehistorice. Ei aveaii : usul de a face -gropi "nări 

în care intra nai multe cadavereşi apoi le'închi ideaii 

pentru tot d'auna. O pâtră mare care forma“ „uşa acestor 

cavouri antice, servea de închidere provisoriă." : iti ti 

Inainte 'de inhumaţiune, s6i odată cu dânsa îi i ț 

localităţi, locuitorii prehistorici, duceaii - în: grote 'cada- 

verele lor. Ast-fel maă tâte grotele principale; prin sime- 

tria cu care 6sele se presintii, probâgă acest usi. * 

Astfel de curând — 1876 —. se descoperi“ în ” Alsacia 

lângă Cravanche, uii pesceră, frte. importantă prin: mări 

mea ei şi. prin preciâsele obiecte ce conţine din: epocele 

„prehistorice. Etă ce găsesc în darea de sâmă ce face des- 

pre dânsa, D-nul Charles Grad |): : si 

«Prin ce întâmplări, grotele de la Cravanche, a a “fost “ 

închise din timpnl ocupaţiunei lor de cătră- om? Niraic 

nu ne permite de a răspunde acestor chestiuni deo mă: 

nieră precisă. In ultimii timpi cavernele par a fi servit 

pentru îngropare.. Oasele umane abundă. ” Scheletele: erati 

întinse pe pomâni cu capul puţin rădicat. Sai cules cinci- 

spre-dece craniuri, şi s'a depus la Museul din Belfort,.:> 

Acelaş lucru se vede şi în grotele din cele-l'alte* con- 

    

     

Dă 

  

tinente. | : 

Ceia ce este demn de observat sunt faptele; 'următâră 

că cher popdrele lacustre prehistorica, departe de'a: irunea 
d    aus 

PA 

— 
Ka 

!) La Nature, par Gaston Tissandier. No. 202. “Avril 1877, 
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în apă cadaverele lor, le inhumaii cu multă îngrijire Etă ce dice D-nul Maxime Hâlâne în articolul să: Les rites funsraires des peuples lacustres : 1) Sa «In perisda de Piatră, cadaverul este îngropat în pY siţiunea şedândă; încinerațiunea domină în perioda de bronz; în vrâsta de fier, se adoptă obiceiul armat îi şi astă, mortul este culeat în mormânt, Era cu totu natural de a asimila, obiceiurile colonielor lacustre celor- V'alte popâre contimpurane lor şi a atribui astfel fie-căria din peri6dele ce ali traversat loenitorii lacurilor Sriţe- riene, riturile generale care le erai proprii. Nici o de „Coperire însă nu veni se confirme acâstii presupunere, ori cât de plausibilă ar fi. ME i <In Ianuarie trecut, nisce lucrători ocupați a săpa fan- daţiunile unei case. într'una din viele situate în facia pa lafitelor lacului Nenchâtel, între Auvernier şi Colombier, la o depărtare de ţerm de 50 metri, găsiră la 0 profau- ditate de 2 metri, o mare Piatră. Acestă piatră care îu- chidea un mormânt se susţinea pe altele ce -formaă pi reţii. — Dolmenul uă-dată golit, presenta aspectul unei camere sepulerale de In. gget. adâncime, 1»: 60<t. lungime şi Im. 7get. lărgime, axul mormântului e perpendicular a- celui al lacului, şi baza sa apasă pe un aşternut de prun- diş, la 0. 6oet. aPrâpe, asupra nivelului actual a] apelor. - + Se pâte evalua, la cinci-spre-dece numerul squele- telor a căror urme s'a găsit. Oasele trunchiului şi alle membrelor sunt de preferenţă puse la partea mediană, pe când craniurile sta mai mulţ pe lături sâă în unghiuri, S'a observaţ aseminea că craniurile erai mai numerâse spre nord. . „> 
PI 

- Din punctul de vedere chimic, urmâgă aprâpe aceleaşi fase ca şi cele descrise mai sus, 
1) La Nature, par Gaston Tissandier. No. 146, Mars 1877,
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PEIENOMENELE PUOTREFACTIUNEI CORPURILOR INHUMATE 
    

    

“Ta PERIODA 2-a PERIODA 
  

Unghiele se indie. _ 
Epidermul se mie şi se deslipesce, în unele 

părţi se indie şi se învârtâşă. Adesea se for- 
mâză vesicule împlute de o seriositate verdue. 

Pielea, ia cul6rea, rosată, apoi verdue, albă- 
strie sai galbenă murdară, conservând ânst 
resistenţa tesutului săii. 

Tâte părţile moi ale feţei se scufundă; hu- 
m6rea ochiului ia o culdre cenuşie. 

“Toracele conservă aspectul săi. 

Abdomenul devine verde, sait galben mar- 
brat de verde, saii cul6rea ruginci. 

Membrele iati aceleaşi culori ca şi abdome- 
nul; părţile membrelor superidre, sprijinite pe 
torace sat pe abdomen, conserv mai mult timp 
cul6rea, lor, 

Muschii se ramolesc, perd intensitatea lor, 
suii ini o culdre verde ca a păreţilor abdo- 
minali. 

'Tesutul celular pure a se usca înainte; de- 
vine din ce în ce mai umed pe părţile trun- 
chiului; şi în părţile cele mai deelive este um- 
plut de un liquid rogcat, la suprafaţa căruia 
se zăresc bule olei6se. 

Crierul începe a perde culârea grisă şi a, se 
raumnoli. 

Plimânii devin emphysematoşi şi umplu 
toracele, . 

Cordul se ramolesce. Suprafaţa sa internă 
are 0 culdre negrie cu atât mai închisă cu cât 
cavitățile sale conţin mai mult sânge, 

Păreţii vaselor sunt mai mult saii mai puţin 
roşi saii bruni mai cu s€mă la interior. 

Limba, pbaryngele, aesophagul se ramolesce 
şi ia înăuntru o culâre verdue, 

După genul morţii, stomachul conservă cu- 
l6rea sa naturală sai se colordză în rosă sai 
roşii, uniform sati variat; une ori presintă pete 
brune-verdi, ardnasate, şi țesutul săi se ramo- 
lesce., Volumul săi pâte fi dublat de gazele 
putride saii din contra niţel diminuat. De a- 
semenea şi intestinele, şi mai cu stmă ileul, 
duodenum şi jejunum, conservă mai mult timp 
starea lor naturală. 

Epiploonii iaii o culre grisă saă rosată, 
Ficatul şi «plina se ramolese şi se înegresc, 

suii devin verdui. Vessica are acelaşi ospect   ca al intestinelor. Organele gt neraţiunei sunt 
ramolite, der conservă încă forma lor.   

Cadaverul se acopere de o materie cu un as- 

pect grăsos, galben: roşietic, sâii brun, scă de o 

mucositate lipici6să sâi de un înveliş uscat, a- 

alog coajei de brânză uscată. se giiseşte ade- 

sea 0 pătură dn mucegaiuri. 
Unghiele cad s6ă se ramolesc. , , 
Pelea gălbue, acoperită de granulaţii năsi- 

pâse, formate de phosphate calcare, ea e des- 
lipită în unele punte unde formeză buzunare. 
Ea conservă grosimea sa tr se rupe uşor. 

Părţile moi a feunţei, nasului pleopelor, bu- 
zelor sunt subţiate şi mai uscate. : 

Câstele încep a se separa de cartilagele lor; 
sternul e deprimat şi se apropie de col6na 
vertebrală. | A 

Păreţii abdominali cufundaţi sunt tare apro- 
piaţi de col6na, vertebrală .şi dispuşi a se sub- 
ţia, şi a se usca. 
Membrele se deformesă mai mult scii mai 

puţin. 

Muşchii orbitelor se saponificăi: une-ori se 
înverzesc. Humectaţi de un liquid sero-sangni- 
nolent semănă în unele punte cu o piitie. 

Țesutul celular subcutanat se săponifică la 
sujeţii graşi: tăiat are un un aspect care de- 
pinde de un început de desicaţie şi de acea, că 
vacuolele s6le mai înainte distinse prin gaze 
sunt gâle. . Ș 

Aponevrosele şi tendonii iai o coldre albăs- 
true. Cartilagele şi ligamentele se îngălbinesc 
şi se moae.! . | 

Crierul micşuresă: volumul, se mâie pe din 
afară şi ia o culdre griză verzue, 

Plămânii cufundaţi şi micşuraţi în volum 
sunt de culre ardoasată şi se rup uşor. 

Cordul este mai turtit şi mai subţire. 

2 

Diatragmul se conservă mai mult timp. 

" Stomacul ramolit întrun mod considerabil 
este gris albiă presărat de pete albistrue. 

Intestinele se reduc la un mic volum şi sunt 
lipite unele de altele. Supra-faţa lor liberă în-   cepe a se usca, 

Ficatul presintă la supra-faţa, sa granulaţii 
năsipse de phosphat 'de calce. 

Splina e redusă la uă migmă ngră.. 

Corpii cavernoşi se cufundă; scrotum la în- 
ceput distins prin gaze se usucă.   

3-a PERIODA -14-a PERIODA 5-a PERIODA 
  

[dată aspectul lemnului putred. 

  

  

Ori-ce urmă a epidermului-a dispărut, 
Pielea se usucă, se subţiază, se face 

galbenă deschis, galben portocalii, . saii 
brun acoperit de mucegai şi dă un su- 
net analog celui de carton. E 

- Părţile moi ale feţei sunt distruse. 

Câstele perd carnea. Sternul şi carti- 
lagele s6le sunt desfăcute de câste. Spa- 
ţiele intercostale sunt gâle. . 

= Păreţii abdominali, aplicaţi pe colâra 
vertebrală, lasă, o escavaţie profundă 
între apendicea, xifoidă şi pubis. 

Membrele sunt în mare parte despo- 
iate de părţile lor moi, lăsând câte o- 

Muschii iai o culbre mai mult sai 
mai puţin brună şi n6gră şi se reducă 
la un prea mic volum. (Câte odati sunt 
în parte saponifiați. 

Crierul micşorat în volum are un as-! 
pect de pământ galben. 

Plomânii ai aparenţa. a duoă mem- 
brane lipite în lungul eci6nei vertebrale. 
Situaţia singură "i face a se recunâsce, 

Diafragmul e uscat, masliniii, in parte 
distrus în părţile sale muscul6se.. 

Stomachul numai e de cât un cilin- 
dru găurit de o cavitate. 

Întestinele încâr+i, succesiv aceleaşi 
alterații şi se distrug ca şi stomachul. 

Ficatul e redus în o masă turtită de 
2 cent. de grosime, brun-negru, uşor 
uscat care se separă în foi, între care 
se află o materie bituminâsă. 

Scrotum e uscat; penisul e turtit şi 
semâni, cu o piele de ţipariii. 

Testiculele scădute în volum ati o cu- 
l6re vânâsă, 

|punte de ve 

Părţile moi nu consistă de cât din res- 
|| turi filamentâse care menţin numaă 6sele 

în raportul lor. 

N 

Ibue subţiată, uscată în 10- 
mai esista, încă, afară de 

le ea conservă mai multă 
unde e străbătută în multe 
rm. 

Pelea, e gă 
curile unde 
dinapoiii un 
umiditate şi   " Oasele capului sunt mai gâle, cea mai 
mica mişcare imprimată capului ajunge 
pentri al desface de trunchiti. 

Sternum Feparat de câste e în pept 
sâii în abdomen, lăsând în partea ante- 
ri6ră o largă deschisătură, 

Rămăşiţelt părţilor 'abdominali ai 
col6rea cenuşie, măslini» seii negrie, ţi- 
nând încă de cele din urmă c6ste, de 
pubis și de partea, posteriâră a crestelor 
iliace. - 

- Muschii sint transformați în mase aii 
coldre brune, negrii s€i in foi membra- 
n6se grisatre stă galbene brunii în care 
fibrele nu se mai pot deosebi. _ 

“Tesutul celular este saponifiat în lo- 
curele unde lconţine grisime, alte ori e 
ori distins, $ri uscat, 

ligamentele mai în întregime ai dis- 
părut. . 

Creierul redus la.a 10-a, s6ă a 12-a 
din vol. sâii, nu mai e de cât o masă 
ce sâmănă ch un piimânt argilos.. 

Plămânii nu se mai cunosc de cât după 
locul ce ocupă. 

>   nu mai e de cât o masă 
ată. 

Stomacul 
foiletată, us 

  

  
Nu se găsesce in locul serotului şi al 

testiculelor de cât o materie mâle, bru- 
nie, umedă și câte-va lâmbrouri mem=-     

Subţierea pelei ajunse la un aşa punt 
că acâstă membrană dispare în cele din 
urmă, ! 

4 

Oasele capului se desarticulesă şi se 
acoperă de uă magma din pimânt şi de 
păr, carele ridicată fiind, vedem cul6rea 
lor cenuşiă deschisă, pitată ici şi colo 
de plăci brune închise. 

Coşul toracelui e distrus, câstele sunt 
detaşate şi căzute unele peste altele 

Abdomenul nu mai e de cât o mate- 
rie nâgră şi umedă având luciul abano- |. 
sului, aderentă 6selor rachisului şi având 
abia grosimea unui deget. 

Acesta e restul tuturor părţilor moi. 

Muschii, ligamentele, tendânele, se 
subţiasă atât de mult, că finese prin a 
dispărea. 

Oasele membrelor sunt âle, separate 
şi deslipite unele de altele. N 

Crierul e unul din organele căruia "i 
remâne mai mult timp urmele. 

Remăşiţele de plămâni ati dispărut 
ca şi a ficatului şi splinei. 

3 

7   Stomacul nu mai e de cât o materie 
Inâgră umedă având luciul de abanos, 
confundat, en restul celor-l-alte viseere. 

Organele genitule sunt; reduse la o 
masă foi6să, şi negrie, pe care se găsesc       perii, d6r fără nici un indice de sex, 

      
bran 6se, viscâse şi negrii. 

|
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   *Dupe phenomenele 'ce am “ădut că, presintă, 
în primele 2—83 dile ale putrefacţiunei s6le, fiind inhu-- 

mat, urmâdă o perdere necontenit a substanţelor NOI, 

şi dupe un timp mai îndelungat şi a substanţelor solide, " 

D-l Devergie şi Orfila, dupe numerese exhumaţiuni, ai 
putut conclude resultatul observaţiunilor lor în armăto-" 

rul tabloii, care indică dâcă nu şi durata fie-cărei peri6- 

„de, dâr cel puţin multe particularităţi. In urmă tot: cor- 

pul trece în o parte formată din resturi organice, ames- 

tecate cu pemântul în care se perde, în cât eu. 1 drept cn- 

vent putem dice ca Shakspeare (Hamlet). - 

«Puternicul Cesar mort şi schimbat în argil, 
„Ar putea se astupe o crăpătură, pentru a opri vântul; 

Gândiţi-vă că muritorul carele face se tremure lumea,:" 

Pâte se astupe gaura unui did pentru ă opri rigorile iernet.> 

Durata putrefacţiunei variaqă forte mult, atât după 
profungimea la care este îngropat cadaverul, cât mai ales 

din natira fisico-chimică a terenului, de latitudinea la 

care se află dânsul şi de mai multe alte cireumstanţe pe 

care le vom examina întrun mod” general. 

Inţelegem tare bine că latitudinea influinţâgă întrun 
mod direct. Durata, putrefacţiunei sub influinţa căldurilor 

tropicale va varia mult de durata putrefacţiunei în zo- 

nele climatelor toride şi mult va difera de acea a clima- 
telor reci şi glaciale; ast-fel vedem că condiţiunele de te- 

ren, profunditate ate. fiind aceleaş la Cairo, Algeria, În- 

diile de Sud, Mexico, Brasilia, Ocânia ete., dupe observa- 

ţiunele făcute, la o latitudine de 300 Nord sâii Sud, va 

trebui, trei ani ca cadaverul să fie redus la părţile sâle 

oss6se 1). 
, . 

1) In regiunile ânsă unde căldura va fi estremă, unde humidi- 

tatea va. lipsi şi unde şi un sol calcaros va servi de inhumaţiune 

adesea cadaverele se mumifică, se usucă, şi putrefacţia este în- 

locuită. . 

cadaverul!. i
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Cinci până la şâpte ani vor trebui pentru latitudinea 

de la —k400—-4+500, cum este d. e. situată era nâstră. O 

- durată apr6pe îndoită va fi „necesară pentru acele situate 

între +60 şi +700 latitudine; între 4-70 şi 4+900 cadare- 

rile. se vor putea, păstra indefinit după cum am citat, cu altă 

_ocasiune în capiturile precedente mai. multe “exemple. 
“ Durata pntrefacţiunei depinde fârte mult şi. de Natu- 
ra:solului ; cu cât; structura terenului va, fi mai compactă 
şi uniformă. cu atât putrefacţiunea va fi mai întârdiată 

din câusa dificultăţei circulaţiunei aerului atmosferic. 

Dâă cadaverul va fi îmormântat sub o pătură grâsă 

de argil prin care va comunica cu greutate. cu aerul at- 

mosferic, va fi necesar un termen dublu sâă triplu pen- 

tru a fi descompus, lucru ce se întâmplă în cimitirile de 

la Pisa. 

“Din contra petrişul, 'ăsipul, solul amestecat cu multe 

corpuri capabile de al face mai spongios; putrefacţiunea 

prin posibilitatea introducţiunei aerului atmosferic se va 

face într! un mod mai repede. | | 

“In tâte dasurile, scheletul persistă mai mult " desagre- 

* gaţiunei de câtă părţile moi, şi nu este rar a găsi 6se 
dupe, secole, acolo unde a fost un cadavru!)! — Acest; fapt 

se' întâmplă mai ales atunci când fosfatele, carbonatele 

şi “alte săruri din se sunt înlocuite, prin substituţiune, 
cu acid silicic sâii silicate metalice fără ca osul să pârdă 

formă, sea, 

Grâţie acestui mecanism chimic, găsim acelle resturi 
animale sâii vegetale,. numite fosile, care ne arată formele 
primelor plante sâă animale care aă vieţuit pe Supra- -facia 
pămentului acum câte-va miliâne de secole, 

. 
, 

  

ET) La Pompeia şi Herculanum s'a găsit 6se ce conţineaii încă 
grăsime. .



  

si 

Profunditatea la care se vor inhuma cadaverile” conti- 

buie într'un mod direct asupra ' duratei putrefacţiuncă. ( Ca- 
daverele inhumate: la suprafaţa terenului putredesc cu o 
repediciune prodigi6să şi vom vedea în urmă că cu “cât 

putrefacţiunea . este: mai activă, cu atât: atmosfera în 

schimbul ei de gaze cu cadaverul este mai mult, infec- 
tată de emanaţiuni putride; Pentru acâsta âncă din anti- 
citate s'a prevădut într'n mod obligator profundimea la 
care trebuiese inhumate cadaverile. La noi. adâncimea tre: 
buie să fie minimă de un metru şi jumătate, Mahometa- 

nii prin Coranul lor sunt 'obligaţă: a îngropa, morţii lor 
“la doui metri de profundime. Acâstă disposiţiune se ex- 

plică prin localitatea ce ocupaii dânşii: în timpul formă- 
rei acestei legi. 

Umiditatea terenului va influenţa şi densa într'un mod 
evident. Apa duce cu sine aer şi elemente organisate,, 

Sunt unele terene; cum este lutul şi huma negră, cari 
îndată ce perd o parte din apa lor, 'şi micşorâdă. | volu= 

mul şi ast-fel se produe crăpături mari în substanţa lor, 

cară fac ca în multe din cimitire cadaverul. să comunice 
direct cu aerul atmosferic, . NI 

Solul calcaros şi uscat face adesea, ori atât prin con 
binaţiuni cât şi prin lipsa elementelor de' putrefacţiune 

ca cadaverul să păstrede aprâpe forma sea; ca părțile 

s&le semi-solide să devie tari şi spongiâse şi ast-fel să 

păstrede âncă după.o durată destul de mare adesea-oră, 

unele din caracterele lor proprii. — « Ast-fel la 1840, 

când se exhumară corpurile cetăţenilor : morţi la 1830, 

pentru a fi transportate sub columna de la : Bastilia, 5 RI 

observară tâte gradele de descomposiţiune, de la diseca- | 
ţiunea, complectă până la perfecta conservaţiune a indi- 

vidilor cară eraii âncă recunoscuţi. » (Putrefaction, 4 A. Gauw- 

tier, Dict. Wurtz.) INCI atei Ei = 
iai 

Adesea ori sub influenţa unor cause despre cari nu ne 
. 6 
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= putein "da; âncă. bine sâma ; adesea atribuită unui sol su- 

prasâturăt;' ou. substanţe organice, prin urmare incapabile 

-dă-d: absorbi -liquidele şi gazele produse prin fermentaţiu- 

“mea, îpitredă,;- se; produce o -alteraţiune particulari a cada- 

"Veralni 'cunoscută: sub numele de degenerescenţiă colloidă 

S6ii: degenerescenţii :grasă. Acesta consistă într'o înmuiere 

particulară a: masselor musculare, a trecere lor printr'o 

“schimbare -chimică (în substanţe amoniacale şi grasse, cum 

sunt oleatele,-butiratele, margaratele, stearatele, etc. de 

_glycerină. sâii de amoniac. Adesea glycerina este elimi- 

„mată din combinaţiune printr'o basă mai forte, cum este 

ealcea, soda, ete., de unde şi denumirea de saponificaţiune 

:ai-cadaverilor.! : 

„+ «.Desgropând cadavere adesea Sa observat că massele 

:musculare 'sunt; adesea, înlocuite prin o substanţă compa- 

“rabilă- eu seul.-. Foureroy îi dădu numele de adipocire. 

Chevreuil a. găsit acestă substanţă, compusă mai „princi- 

: palminte din: un amestec de margarate şi puţin oleat de 

amoniac sii de calce. Ea conţine între altele un acid li- 

îber (probabil acidul lactic ). Phosphate şi carbonate de 

- calce şi 6 substanţă azotată, nedeterminată, », (Checreuil, 
Ann. de Chini., 1815, tom. XCV, p. 5.) 

«Este dificil de a admite că blocurile de adepocire mai 

atât de voluminâse ca şi massele musculare pe „cari le 

înlocuesce, ar proveni din saponificaţiu nea prin amonia- 

cul format în timpul putrefacţiei, prin grăssimile conţi- 

nute în muschi în timpul morţei. i Noi am spus mai sus 

căi materiile grasse se derivă din materiile albuminoide 

cari se desdoese în organism, sâtă prin destrucţiunea pu- 

_tridă. Ele se produc mai ales când oxigenul aerului nu 

pătrunde de cât fârte dificil la materia care se descompune. 

O experienţă recentă, a Domnului Chanveau pune afară de - 

îndoială acâstă transformaţiune. Operaţiunea disă bistour-
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nage, (La noi operaţiunea făcută asupra berbecilor, portă numele 

de bătaie, intorsătură. N. Aut.) în care se distrugă prin tor- 

sinne vassele hrănitâre ale testiculului, are de resultat a 

modifica acest organ înlăuntrul unei tunice resistente şi 

în afară de contactul aerului. — Acest eminent phisio- 

logist a observat că după acâstă observaţiune materia al- 
buminoidă a testienlului se transformă mai în întregul 
săi în grăssime fără ca să fie nici“o degajare de-.gaze 

putride.» (Compt. rendu de PAcad. des Se. t LXXVT, pg. 1992), 

Wurtz, 

Durata putrefacţiunei mai depinde şi: de modul. cum 

“este înhumat cadaverul. - RE 
Cadaverile inhumate despoiete, sâă după ce .aii gegut 

mai mult timp în aerul atmosferic, vor putredi mai cu- 

- vend ca cadaverile învăluite în substanţe grâsse şi 'com.- 
plexe sâi închise. în cosciuguri mai mult s6ă mai puţin 

impernieabile. In acest cas cadaverul se va putea con- 

serva' forte mult întocmai ca .şi conservele făcute după 

procedeul D-lui Appert. 
" Asemenea natura, malatiei de care a suferit în viaţă 

influenţedă şi aici. ca şi la cele-lalte putrefueţinni pusșe 

în alte condiţii. | Z i



e). Despre cimitire 

" Inhumaţiunea nu se esecută la tâte popârele în acelaşi 

mod ;. exemplele ce le punem mai jos arată întrun mod 

de. şi suceint diferitele particularităţi mai mult sâi mai 

puţin importante aflate în usii la diverse popâre 1). Xe 

:1) a: «Câna un Lapon mâre, ori care ar fi natura malatii care 

iati terminat gilele sele, fie-care ese din bordeiul unde se află ca- 
daverul, 'cu încrederea 'că mad rămâne încă ceva din sufletul defune- 

tului care pote tot să fie pericolos, Cu tâte acestea, peste câte-va 

dile ei revin pentru a îinpodobi corpul şi ai face cele din urmă 
datorii; Dâcă defunctul aă fost recomandabil: prin . “acţiunile ssle, 

"| învelese într'o bucată de pânză din cea mai fină, şi'i înconjâră 

“capul şi corpul lui cu o bandă de aceiaşi substanţă; dâcă el nu 

lasă, după sine nici uă, moscenire de o valre mai mare, atunci 
11 învăluesce într'o bucată de pânzi, numită WVoldemar. Acesta 
ente usagiul în privinţa, celor care urmedă, religia chrestină. 

Sicriul este de ordinar făcută din un trunchi de lemn pe care 
“îl gtăuresc'cu răbdare, când norocul nu le oferă nici o escavaţiune 

naturală . Aceia, care loenesc pe munţii îngheţaţi, cum în Nor- 

vegia şi împrejurul Capului-Nord, unde nu creşte nici un arbore, 
fac întrebuințare de o sanie, Alia, în loc-de sicriă, 

„Altă, dată, înainte ca, aceşti 6meni să îmbrăţişeze Christianismul, 
şi chiar mult timp. după aceia, ei aveaă obiceiul de a îngropa 

morţii, în cel mai apropiat; loc care se părea proprice, însă de or- 
dinar în. păduri, ceia, ce faci şi astăgi incă cândă ei sunt depăr- 

taţi de vre-o biserică ; nu numai că intore sania, care servă de 

sicrii defunctului, der îl mai acopere cu verd6ţă, şi ramuri de 

arbori, pentru a conserva corpul cât se pote mai mult timp prâs- 

păt, şi a, împediea ca animalele sălbatece, să'l înbucăţâscă, când 
"1 giisesc; când se întâmplă în calea lor vre-o grotă în munți, ci 

depun mortul şi intrarea gi-o astupă cu pietre. — Voyage au Cap- 

Nord, par la Suâde, la Finlande ct la Laponie par Joseph Acerdi. 
1803. Paris. tome troisitme. pâg.285-—245-" 

d Funeraliile Indienilor din Terre-Ferme. — <Opiniunea comună
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N 
vom cerca a -arătu pe -scurt. şi. datele generale relative. la 

comentarie, 

In: anticitate, dupe: cum am vădut mai :sus cadaverile 

se inhumaii fiă-care în parte sâii în acele morminte me- 
galithice, în grote, carele: par a fi: începutul ihhumaţiunelor 

condensate, origina cimitirelor actuale: Ast-fel vedem că la 
Evrei, Abraham cumpără de la Ephrom caverna, din câm- 

pul Machpela pentru a înmormânta corpul Sarei : precuni 
şi pe dânsul şi succesorii lor... tă 

La Romani precum şi la “Evrei pe lângă cremaţiunea 

morţilor îngroparea era de un usagiii ordinae, Acelaşi 

lucru se observă, şi la Daci. 

  

a tuturor Indienilor din Perre-Ferme, era. că sufletul, afară, + din 

corp, nu putea a se susţine fără a mânca. Ei. plângeai' mult în 
timpul funeraliilor, şi cântaii faptele defunctului. Se îngrâpă ca- 

daverul în casă cu d'ale mâncărei; s6ii se usucă -la foc, şi se sus- . 

pendă. Deci, defunctul era din.o clasă superidră, celei, comune, se 

celebră aniversala prin reuniunea tuturor amicilor, subt. stricta 
 obligaţiune ca fie care se aducă mâncarea sa. Ceremonia, s6ii: mai 
bine urgia, se făcea nâptea Se desgrâpă cadaverul,  dâcă, el .era,. 
îngropat, Şi tâtă; nâptea se trecea cântând, bând şi. urlând>. .— 

PFunerailles des Indiens de la Terre-Ferme..pag. 286.: poe, F. De- 

pons. Tome premier. Paris 1806. - 
<Persienii îngrâpă morţii lor cu aceleaşi ceremonii ce se prâe- 

tică şi la, cele-l'alte popre musulmane, ... . în fine se spală cor- 
- pul şi se depune în un sicriii; se duce la, cimitirii, carele este tot 

d'auna, situat afară din oraş. — Voyage du Bengal îi Chyraz. pag. 
97 par William Franklin. 1187—8. Voyage traduits des differen- . 
tes langues oryentales et Europeenes. Tom second. 1799, — = Ham 
burg et Brunswick, . p 

d. <Nimie mat barbar de cât ceremoniele urmate la mârtea re- 

gelui Dahomegilor>. ' 

«Imediat îi se sapă o gr6pă- destul. de mare în . care: se pune. 
şi cele mai bune lucrari ale s€le; Aseminea se îngrâpă cu: el 24. 

din femeile sele de vii dupe ce li s'a strivit gambele cu măciucă 

de lemne. Se pune şi capetele celor opt 6meni însărcinați - a săpă' 

grâpa, 6r corpurile lor.şi animalele foste în serviciul regelui, dupe .
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“La: Roma se practicaii inhumaţiunele în morminte des- 

tinate a primi mai multe corpuri cari din causa infec- 
ţiunei lor purtaii numele de puficuli şi ast-fel vedem pe 

timpul lui. August din causa infecţiunei oraşului prin. 

aceste gr6pe transformându-se terenul diu mahalaua Es- 

chiliei, în grădini magnifice. Din aceste cause legea De- 
cemvirilor. oprea de a arde sâi a îngropa vre un cadaver 
înlăuntrul oraşului. Un edict al lui Adrian dispune ca 

terenul în care este îngropat vre un cadaver să se con- 

fisce. Aceste două disposiţiuni aii fost riguros observate 
de .cătră. impăratori până la finele imperiului. 

“Din aceste cause mormintele trebuind a se face afară 

„din oraş şi nefiind specificate, populaţiunea şi mai ales 

cei avuţi aveati de normă a iugropa cadaverile lângă căile 

mari 'de comunicaţie; ast-fel tâte căile cari duceaă la 

ce aiă fost ucise se. aruncă pe câmp, ca se serve fiarelor selba- 
tice. — Voyage &ă In câte de Guinde, pag. 123, par P. Labarthe. 

Paris. 1803. 
"e. La Aroacas «Ei insropă morţii cu mare pompă; armele sunt 
îngropate cu ei.» 

„» I80l6Qă însă corpul de pământ cu frunde de banan.. Zidesc d'a- 
supra mormântul şi astupă în fiă-care gi crepăturele produse de 
uscăciune ca se împedece furnicele de a pătrande la defunct. 

- La Caraibi. <Cadaverul e pus într'un hamac şi suspendat în 

casa sea; se lasă acolo ca, într'un pat de paradă, uă revoluţiune 
de lună.» Femeile scle în tot acest timp fac câte una sentinelă. - 

"Cea, cu care are copii este îngropată cuel. Peste unan se exhumă 

şi 6sele se pun în un paner la straşina casei rudeniei mai apro- 

piate. — Voyage a la, partie orientale de la 'Terre-Ferme, : dans 

VAmerique mâridionale. 1801 —4. Paris 1806, par F. Depons. “Tome 

premier, pag. 292—95. 
f. « Aprâpe nu este încă, mort suferindul, şi ei părăsesc şi distrug 

casa. Sicriul este făcut din un arbore găunos, sc se servă de un 

pulaha, sti sanie, în care pune tot ce defunctul ave, mai scump, 

ca arcul şi segeţile, lancea, şi îl îngrâpă adesea în păduri, scă în 

scorburile stâncelor, Se stropesce locul cu rachii. — Voyage au 

Nord de P'Amerique septemtrionelle. pas. 304.
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Roma erai, semănate în laturile lor cu morminte înfru- 

museţăte cu monumente artistice: până “la” o 'distănţă. de 

15—16 mile departe de Ronia. Trebuiao permisiune:din 

partea Senatului pentru ase face o inhumaţiune în oraşe: 

Același lucru observăm. la 'Țexusalim şi: la” oraşelă:-prin- 

cipale din Ludea, ude ibhumaţiunea cera obligatorie:afari 

din oraș. rea Poenaru 

" Oeeerops. âncă de -la fundaţiunea Athenei : lu 

disposiţiune şi Solon, marele -legislator, "admise; şi - făcu 

obligatorie acâstă disposiţiune, "E 2 ut Îreesaat 

Îmtâiele concilii creseine şi. sinâdele.! cari ” ati avut” loc 

mai în urmă, mănţineati aceste disposiţiuni! la Ronia, dr 

cu cât christianismul progresa “şi iiumisrul credincioşilor 

devenea mai mare, ei sroiati “ca probă'a credințeilor 

a'şi îngropa corpurile lângă locurile sânte. 3 rs 

Odată cu începerea acestei: erre, “antieăl usii de 'azîn- - 

gropa morţii în casă, reîncepu sub altă -formă.- Imprejuri- 

mele bisericelor. deveneaii locul: de “putrefacţiune “a 'cada- 

verilor şi egoismul şi vanitatea fiicea 'ca ele să pătrundă 

în solul chiar propriii bisericei. şi astfel să imfectede, lo- 

calul destinat celei mai sacre datorii. Acest usăi-s'a pro- 

pagat până în . gilele' nâstre “şi cu ruşine: trebâie -'a o 

spune că în Londra se practică şi astă-qi inhumaţiunea 

înlăuntrul oraşului şi în cavoarile de “pe lângă biserici 

despre a căror triste efecte vom. vorbi îndată. . 

La 17650 ordonanţă regală şi o disposiţiane '-a.par- 

lamentului din Paris prescriaii : într'un “mod : obligatorii 

. 
pi o Pot 

” 
i i: ac6stă 
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“Im Orient.se observă adesea oră inhumaţiunele ca şi 

“ în evul medii. Turcii practică o gauri “la, capul fie-cărui 

mormânt pentru a se degaja gazele putrefacţiuneă. EX nu 

esecută nici dicţiunea Coranului, îngropând morţii la su- 

prafaţa pământului. La noi în anul: 1863, distinsul 'doc- 

tor Anastasie Fătu, căruia literatura nâstră, . naţională îi *
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datoresce multe lucrări importante, fiind deputit în Ca- 
miera legiuitâre, în proiectul de organisare -a poliţiei sa- 
nitare, propune a se opri inhumaţiunele în lăuntrul ora- şelor şi a bisericilor, Legea, acâsta se udmise şi fu sane- 
ționată la 18 Marti 1864 d, 

Nu. putem a ne ocupa, prea, detailat despre cimetire, 
“vom face numai o mică dare de s6mă asupra condiţiunelor absolut necesare pentru ca un cimitir să ofere cât mai 
multe garanţii în. contia relelor ce pote să producă, ocu- pându-ne în” acelaşi timp şi despre mormintele ordinare. şi crypte (cavoură, morminte zidite, boltite), 

Sunt disposiţiuni ale poliţiei sanitare cari prevăd îu- tun mod obligatoriă, mai ales de când „s'a : constatat nocnitatea lor, modul după care trebue să se - facă gro- pile şi regulile ce trebuiesc observate la instalaţiunea şi 
construcţiunea, cimitirelor, Regulamentul nostru pentru înmormântări din anul 180, prevede că fie care grâpă să aibă o lungime de doui metri, lărgimea de 80 centi- metri şi o adâncime de 1 metru şi 50 cent, 

„ Aseminea gropile să fie depărtate unele de altele de 40 
centimetri în lături şi de la 50—60 centimetri de la cap şi 
pici6re. Nici un mort nu pote fi desgropat de cât după 7 ani de gile împliniţi, de la îngroparea sea, 

Terenurile sunt concedate în diferite moduri ; ast-fel sunt 
acele date timporale pe uu. termen dela 7—10 ant cel mult, 
al 2-lea locurile date pe termen de 30 ani cel mult şi al 3-lea 
locurile date pe perpetuitate. i | Cryptele sunt nişte gropi mari săpate în pământ, adesea 
oră zidite sâii boltite, cu sâii fără răsuflători pentru a permite : 

"intrarea aerului şi eşirea gazelor formate prin putrefacţiune. 

    
1) Vegi proectul de organisare a poliţiei sunitare în România de D-nu Dr.: Anastasie Fătu.. Asemenea legea pentru înmormân- tără din 18 Marti. 1864. 

e
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Unele din ele sunt lucrate cu multă îngrijire şi se păstredă 

cosciugile de familie, din cari unele conţin cadaverele îm- 

” bălsămate, Altele din contra sunt nişte gropi infecte, cu o 

deschidere largă prin care sunt aruncate cadaverile noi. 

Acest mod de înmormântare se observă mai ales la Cairo 

de către. coloniştii greci, asemenea, în Corsica la Ajaccio. 
Criptele produc tâte gaze fetide ; varietatea acestor din | 

urmă €nsă, este de o infecţiune rară. Ia 

La Bolouia cimitirul se compune din o zidire de. căiră- 

midă cu o mulţime de arcade în grosimea, căruia, sunt 

făcute cavităţi înăuntrul cărora se închide aprâpe herme- 

tie cosciugile. Aceste cadavere încercă o mică putrefacţi- 

une şi se formâdă o atmosferă particulară care întârdie . 

descomposiţiunea cadaverelor, convertindu”l în mumie us- 

cati. În spaţiul aflat, coprius în' “acest pătrat de muri 

este grâpa comună pentru cei sărmani. In cimitirul de la 

Neapoli esistă o gr6pă comună cu, 366 locuri cari se aco- 

pere cu o singură piatră ce se deschide de. mai multe ori 

pe di; cadaverul îngropat -se acopere cu var. La finitul 

anului cadaveral îngropat cu. un an mai înainte şi care 

este putredit, se sete şi se aruncă în gr6pa comună, în 

"locul Imi puindu-se. un altul. 
Cestiunile numerâse ce rămân âncă a se expune,. xela- 

tive la cimitire, ea condiţiune absolut . necesară pentru : a 

preveni relele produse prin inhiiraţiune, le: vom studia 

o dată cu acestea pentru a arăta ast-fel causa care a fă-. 

cut ca ele să fie impuse, "precum. şi deci dânsele. pot să 

oprâscă aceste rele. Na
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-P. Relele produse. prin inhumațiune. 

Putrefacţiunea, cadaverelor inhumate. am studiat'o în 
capitolul respectiv. Am vădut că cadaverile inhumate daă 

„mascere la nisce corpi gazoși, liquigi şi solii. Aceştia pot 

trece în atmosferă prin. gazele ce se degajă din grâpă sai 
din cimitir, saii trec în sânul pământului prin imbibiţiu- 

ne şi apele meteorice cari graţie gravitaţiunei tind către 
părţile inferiâre .ale terenurilor acestora, le disolvă sii le 

due cu:elle în suspensiune. Să observăm mai întâi re- 

lele produse .prin prima, categoriă. 
Durata: putretacţiunei depinde dupe cum am vădut de 

metodul inhumaţiunei, de temperatură şi de possibilitatea 

de-a pătrunde aerul până la cadaver, pentru a'l oxida şi 

distruge, graţiă păturei mai mult sâi mai puţin permea- 

bilă-ce se află d'asupra lui. In inhumaţiunile ordinare, 
aerul atmosterie pătrunde dâr până la cadaver. În virtu- 

tea ânsă aceliaşi permeabilităţi se stabilesce un curent 

contrariă,- de la cadaver spre atmosferă, şi numai ast-fel 
se esplică infectarea, aerului, prin gazele produse prin des- 

composiţiunea putridă, prin. organismele microscopice, 

plante sâii animale, încă unele nu bine studiate, şi care 

dimpreuni cu mici părticele cadaverice, sunt aruncate în 

aer, prin curentul'ascensional. Profesorul Selmi din Man- 
tua, a descoperit în aerul din cimitirii un corpuscul or- 
ganic, 'Septa-pneuma, care produce într'o soluţiune de 

glycosă, fenomenele fermentaţiunei putride, dând niascere 

la bacterii asemenea cu acelea produse prin fermentaţiu- 

nea butirică. Injectând sub pielea unui porumb câte-vu 
picături din acâstă soluţiune, el succombă a treia di cu 
simptomele unei: infecţiuni “typhice. Acest corpuscul pre- 

cum şi diferite: alge, vibrioni microscopică şi mici par- 
„cele organice rădicate în atmosferă prin curentul ce se
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stabileşte de la cadaver spre aer, produc nenumărate bâle 

. contagiâse ca: cholera, febrele tiphoide, tiphosul, difterita, 

disenteria, pesta ete., şi despre cate am vorbit mai - sus 

şi asupra cirora vom reveni îndată. Ar putea mulţă a ne 

întreba cum putem demonstra până la evidenţă trecerea 

productelor solide şi licide în atmosferă ? — N'avem de 

cât a le reaminti .că gazele degajându-se de la cadavere:pot 

sii se satureze cu substanţe liquide, dintre care iati nascere.- 

Aceste liquide în stare de vapori duc cu dânsele;cor- 

pură solide adesea infinit de mici îni atmosferă. N'avem de 

cât i be aduce aminte d'o reacțiune din chimie fârte de- 

monstrativă şi care pâte fi invocată cu drept cuvânt pen- 

tru a demonstra faptul.ce am enunțat mai sus... 

„Când se prepară în laboratoriii tvifosfurul de hydrogen 

pur, se vede că el este cu totul neinflamabil.  Indată ânsă ce 

dânsul nn este curat şi este amestecat cu bifosfurul. de: 

hyărogen — corpi liquid'— se: observă că imediat graţie ” 

acestuia devine inflamabil ; acesta probedă până la, eviden- 

ți că în degajarea gazelor ele pot duce cu dânsele substan- 

ţe liquide. Faptul ânsă se observă chiar şi în cimitire da- 

torit aceloraşi reacţiuni în momentele când phosphorul din 

corpul nostru” (mai ales din masa cerebrală) trece: în: com- 

binaţiunele de mai sus. — Flacările aceste: sunt -cunos- 

cute 'de poporul nostru : adesea dai nascere la 'o mulţi: 

me de dicţiuni superstiţiâse ; poeţii chiar le: cântă); -- 

Aceste flacări mici sunt identice cu acelea numite. fear 

follet de citre francesi, Ei bine, dâcă numai :- gazele "ar 
t ee 2 pi 

1) Şi din jărinami, do să resale 
„Albastre flacări sub pasul teă - 

, şi volvora-vor ca o văpaie 

„Să nu fe sperii! . e amorul meiă! aa 

(Albina, Pindului, luniă 1869.— Flacăra mormântului) 

Gr. H. Grandea
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trece de la cadavru în atmosferă, cum am explica acest 
foc. spontaneii prin trifosfarul: de hidrogen care este nein- 
flamabilă ?! Acest gaz ânsă, graţiă curentului asceusio- 
“mal, duce corpuri liquide, ca bifosforuli căruia“ datori 
aceste flacări. Etă cum trec în atmosferă nu numai ga- 

'zele, der prin ele liquidele şi parte din solide ca organis- 
mele .şi miasmele de care am vorbit! | 
„Chiar prin. proprietăţile organo-leptice ale aerului ce se 
degajă în cimetire lesne se pote constata presenţa ema- 
naţiunelor putride. Elle abundă mai ales în timpul căl- 

„durilor mari cari urmâdă unui timp ploios. Umiditatea 
şi căldura fac putrefacţiunea mai activă şi trecerea mias- 
melor putride în atmosferă mai lesnici6să, 

Domnul Pellieux chimist dinstins care a lucrat mult 
pentru analisarea gazelor ce se degajă în morminte, ca- 
vouri şi:la suprafaţa cimitirului, presentândui-se ocasiu- 

_nea,. vâră :o lurhinare aprinsă într'un cavoii de şâse metri 
profundime .la o adâncime de 1=- 50et. şi care era deschis 
de 24 ore; el observă că flacăra luă mai întâi o colo- 
raşiune roşie (pote datorită acidului cyanhydric) şi în ur- 
mă se ştinse. — Luând o porţiune din atmosfera acestui 
cavoii el găsi o forte cantitate de acid carbonic care era 
cu atât mai mult, cn cât aerul luat era dintr'aă păturii 
mai profundă. El a găsit asemenea în cavouri. la părţile 
superi6re cantităţi -mari de carbonat şi sulphydrat de a- 
moniac, . e . 
“La supra-facia cimetirelor se găsesce asemenea; acid 

carbonic, oxid de carbon, hydrogen carbonat, hydrogen phosphorat, sulphydrat de amoniac, ete. a cărora cantita- 
te depinde de natura solului, de acumulaţiunea cadavere- 
lor etc. şi acâstă degajare duregă cel puţin 15 luni de 
la îngroparea fie-cărui cadaver. Din acâstă causă Roma- 
unii, numeaă puticuli grâpele comune de înmormântare. 

Acestă chestiune ânsă capătă verificarea sea în practi-
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“că. Adesea 6meniă însărcinaţi cu îngroparea cadaverelor 
pe câmpurile de luptă aii căgut victime acestor miasme. 
Diferite epidemii sati născut când cadaverele erati îngro- 

pate la supra-faţa pimântului şi ele m'aăi' încetatii de cât 

atunci când aceste corpuri ai fost "arse  sâi acoperite 

printr'un strat. gros de var. , e 

Ast-fel Vaidy spune că în 1779 Gmenii însărcinaţi a 

îngropa cadaverile de lângă Nuremberg în urma unei bă- 

tălii fară enprinşi de febre grave. La 1709 De Lassone 

spune că o epidemie de febre maligne se născuse într'un 

stabiliment de călugăriţe din causa unui mare număr de 

vacă cari erati îngropate alăturea la o mică adâncime, 

Epidemia încetă îndată ce se aruncă var şi pământ peste 

aceste morminte. | i 

« Quesnoy citâdi d'asemenea un fapt care presintă 6re 

care importanţă. Exista (vorbind de armata din Crimea) 

un cort în care în tot timpul ernei. toți cei cară 

venea a'l locui, eraii pe rând cuprinși de typhus. Sai 

făcut săpături în terenul pe care era situat acest; cort şi” 

se găsi la o mică profundime cadaverul “unui soldat 

angles 1). » | i 

Acelaşi fapt se petrecu în circumstanţele urmitâre, 

tot în Armata: din Crimea: | i 

«In Februariii 1855, ambulanţa divisiunei I-a de pe: 

lângă corpul I, fu-coprinsă 'de o violentă invasiune de 

typhus : trei medici sucombară în puţine ile - dintre 6 . 

ce era ; doui alţi fură grei bolnavi precum şi generalul 

de divisie  Bonat, campat în apropiere. Cadaverile răi în- 

“ gropate în: aproprierea ambulanţei, eraii causa acestui răi 

signalat de o anchetă. Ambulanţa fu mutată şi typhosul 

conteni 2). » 

  

1) ftudes sur le typhus, p. 29, par Nichita: Andrietianu,. 1863. 

-2) Michel Lecy, Trait6 d'hygitne, pag. 453. e
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“« Emanaţiunile, cari iese din: gropile mortuare, din ci- 

„mitire,: din aphiteatrele de anatomie, ai dat nascere ac- 
'cidentelor: celor; mai. grave, fie individilor, fie populaţiu- 

milor întregi 1). >» - . | 
Adesea .ori în timpul exhumirei cadaverelor sâii când 

persâne însărcinate cu serviciul cimitirelor sunt forţate a 

“se cobori: în cavouri respirând aerul infect ce. se degajă 

"din causa putrefacţiunei, s'aii întâmplat nenorociră aşa de 
mari, cari câte o dată ne surprind prin ravagiele ce fac. 
:Profesorul H. Tompson (Londra), care în anul 1874 pu- 

-blică: o:importantă scriere asupra cremaţiunei, citâqă ca- 

8uri de:mârte survenite la cioclii cari se scoboriseră în- 

"trun cavoii din biserica St. Botolph-Aldgat. 

In Italia se citedă două fapte identice! “Anqueta parla- - 

*mentară compusă din cei mai renumiţi medici-hygienisti 
“din: Londra, (Chadwick, Milroy, Lewis, Sutherland) con- 

statară .în modul cel mai evident funestele efecte ale în- 

“gropărilor ce se practică la Londra în lăuntrul oraşului 

şi al bisericilor. Ei estimqă aproximativ cantitatea gazu- 
rilor .putride ce se răspândeaii în atmosfera Londrei pen- 

tru anul '1849 la 2,572,580 piviâre cubice englede, pen- 

„tru: o mortalitate anuală de 52,000 morţi. Astă-qi nume- 
rul morţilor este de 80,000 la Londra 2). 

Tot Tompson mai citâdă după rapârtele doctorului Bo-. 
„wie, starea, deplorabilă ce presentaă sub raportul emana- 
“naţiunilor putride interiorul curților şi al mai multor 
biserică: din Londra. Odârea respingătâre şi neplăentă care 

„se răspândea din aceste locuri în împrejurimi, făcu ca 
aceste localităţi să sufere într'un mod spăimâutător de 
holeră. 

  

DP. H. N, /sten, Dict. de medecine, art. putride, | 

2) Vegi.: La Cremation en France et î T'âtranger, par le Dr. 
P. de Pietra-Santa. — Annales d'hygitne publique. Jnillet, 1874. 

* 
.



  

  
  

La noi D-nu Dr. Felix, a arstat prin statistici. morta- 

litatea cea mare din familiile domiciliate în întrul cimiti- 

relor,- expuind 'că multe casuri de ângină dyphterică 

le-a observat în timpul epidemiei trecute la copiii .per- 

sonalului locuind în cimitire. Sa 

«In 1773 Aprile 20, se săpă la intrarea bisericei St- 

Saturnin din Saulieu o grâpă pentru a depune o femeie 

mârtă de o febră putridă. Cioclii descoperiră sicriul unui 

individ îngropat la 3 Maiii precedent. Iu momentul când 

dânşii scoboraii corpul morţei, cosciugul de mai sus 'se 

deschise şi o odâre infectă se răspândi subit cari” obligă pe 

asistenți de a fugi. Din 120 copii de amândouă sexele 

cari se găteaii pentru ântâia comuniune, 114 cădură grei 

bolnavi precum şi preotul, vicarul, cioclii şi mai bine de 70 

alte persâne, între cari 18 muriră: în acest număr. se 

socotesce 2 eclisiastici cari periră cei ântâiii. (Navier) 1.2 

Galien, admite ca şi Hypoerat, o causă generală epide- 

mică, şi proclamă, influenţa: căldurelor, starea putridă a 

aimosferei, otagionată prin descomposiţiunea. substanţelor 

organice 2). E 

D-uii Dr. Pariset, Lagasquie, Guilhon et. Lefâvre ob-: 

servatorii - suceesivici- ai pestei de la începutul acestui 

secol în Orient, susţin influenţa vătiimătâre a miasmelor 

putride ce se produc din causa inhumaţiunci. 

D-l Dr. Pariset vorbind de pestă dice : «că în Egipet ca 

.pretutindeni se începuse îngroparea corpurilor, şi că odată 

stabilit acest obiceiă, ai tr ebuit, pentru al părăsi, Gre-care 

mare nenorocire, Gre-care mare necesitate physică ș căci 

  

1) A]. Aequerest, Trait6 dhya iene, pag. 254 Paris 1873. 

2) Vedi: Epist. Gal. de Febr. dif., lib, [, Cap. 1V L. —Des Aires, 

-des caux par Typocrat. trad. Coray, 2 Vol. 1800 Paris,
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în: oră-că Incruj:iecesităţile de' acest soi preced şi fac 
s&măscă:: necesităţile *morale- 1), 3:. : aa 

"ii Qriginele: febrei galbene, -aii fost explicate adesea prin 
infecţiunea remanaţiunelor: cadaverice, n 
i Ast-fel, Le Fort vorbind de spre căldură dice : cea favorisă 
acţiunea'răii :făcătâre a miasmelor putride, carele se ră- 
dică din "locurile ne sănătâse în timpul căldurei, sunt ab- 
sorbite prin pele, prin respiraţiune 2)» - 
„+ Causele::cholerei, 'aă fost atribuite adesea şi cu multă 

dreptate la acţiunea “emanaţiuniloră putride 3). 
aria 
  

i 1 Memoire sur les causes de la peste, par M. Pariset, pag. 10. 
„cite par Clot-bey, 90." “i - E 

2) M6moire' sur. Ia fibvre jaune par Î. Le Fort, pag. 26, Paris, 1809. 
19);«De'aci noi încheem că indemiele naţionale nu sunt de cât 
nisce focare deosebite „acoperite prin cenuşă, gata tot-d'aunaa 
se, aprinde, la cea ânțtâiii suflare contagi6să; că, aceste diferite 
focare sunt, țermurile mării, mlaştinile, cimitirele, marele câmpuri 
de bătae, substanţele organice în putrefacție, inchisorile, necură- 
țenial'orăşelor:şi a locuitorilor; "marele număr de spitale unite : 
întzțunii loc strimpt ;'în: general,  tâte localităţile unde corpurile 

 ngstrepse; descompun. în aerul să sub un strat subţire de pământ: 
așt-fel dupe,cum ește.]a laşi; în tâte oraşele ambelor principate 
şi principalminte la, Bucuresci, unde sunt 270 de cimitire în oraş, 
adică, câte. biserici sunt, şi unde morţi sunt ingropaţi abea la un 
sfert din adâncimea la care trebuiaii. i 
ș.3 Ac6stă, capitală - cu o mortalitate comună între 250 şi 300 morţi 

8, lună,cari -Buntatâte, focare de.infecţiune; afară de tăbăcării, 
măţălării, măcelării, câinii, :pisicile şi alte animale domestice care 
aunt lăsate mârte se putredescă în uliţe s6ii în gundele stătătore 
de; prin mahalale ; necurăţeniele “ adunate de mult timp sub uli- 
ţele ;podite ; micul riă care trece şi în care se aruncă tâte mate- 
riile :fecale şi acestă, apă fără a f clarificată, servă a face pâine. ! 
şi. alte alimente; o: mare mlaştină care infecţedă centrul tuturor 
locuinţelor, afară de o mare: cantitate de morţi cari sunt îmor- 

- mântaţi în, mase la o mică adâncime, cu tâte căi pentru acestia 
din causa numărilui lor cel mare, se putea întrebuința, varul ne- 
stins, prin ajutorul căruia, descompuindu-se cadaverele sar cu-
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Unii desconsideraii însă aceste adevăruri. Ast-fel Clot- 
Bey 1) care citâdă o mulţime de fapte contrare ideiei sâle 
în interesantul seă studii asupra pestei, desconsideră: gra- 
vele efecte ale miasmelor cadaverice, Argumentul ' sei 
cel mai tare este că pesta nu s'a declarat la Paris în 
timpul exhumaţiunilor făcute la cimitirul des inocents. 

ME mir cum tocmai. D-sea uită, că aceeaşi causă pâte 
da nascere la diferite epidemii, dupe latitudinea la care 
se află. Dâcă Parisul w'a avut la 1776 pesta, însă nu are 
de ani alte epidemii fârte rele ? Deca miasmele n'ait avut 
destulă putere pentru a produce pesta la o latitudine de 
48 grade, nu scii cum D-sa nu vede posibilitatea între 
“+ 109, — 4- 300, unde e situat Egiptul ? | 

Şi cu cel mai mare reson D-l L. Deslandes dice, vor- 
bind de emanaţiunile putride : cele caus6dă malatii aşa, de 
diferite; desvelese pesta în Egypet, Febra galbenă în An- 
tile, cholera în Îndii, febrele perniciâse în Italia, aicea 
scorbutul, dincolo dysenteria, ete.> 2). - | 

D-l Dr. Labat, combate ideiele D-lui Pariset, probâgă 
că nu se aplica în un mod general îmbălsemarea în Egypt 
şi Ânesce prin a susţine inocuitatea inhumaţiunei. Mulţi 
alţii între cari! D-nii Duvigneau şi Burdin susţin acelaş 
lucru. 

  

„ Yeţi în acelaş timp aerul atmosferic; din care caust cholera va 
ucide Ja sosirea, sea, cu tâte ajut6rele nenorociţilor locuitori 3i 
acestui oraş», (Cholera-morbus par 'Tavernier Alcipiade pag. 12 
şi 18 Bucuresei 1851), 

Nu se p6te o descriere mai complectă a Bucuresciului; multe: din aceste rele perdistă încă; altele graţie Gmenilor nostrii de sciinţă, şi în specia] inteligentelor consilii şi marei activităţi a D-lui Doctor Felix ; sacrificiilor bănesci ce ş'a impus capitala rălele a scâdut mult. Dar cât nu este încă de dorit? | N 1) Dictionnaire de Medecine, Tome septitme, Emanations, Paris, 1881, 
*) De la peste 1840, A. B, Clot-Bey. Paris. 

-
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_D-l Burdin, sforţându-se, pentru a demonstra originea 
neinfectisă a pestei merge până a nu mai crede în relele 
cadaverelor. Etă un pasagiii al D-sâle, vorbind de desgropă- 

rile din cimitirul des. Innocens /... «Acestă nouă specie de 
mumificaţie nu era cunoscută atunci de cât de cioelii 

carii o.derigea, dicând că corpul s'a schimbat în grăsime 

— ehangăs en'gras— 1). D-l Pariset pote a'şi aduce aminte 

ca şi mine că guvernul de atunci cutedă a ordona să se 
rădice tâte sele, tote resturile de adipocire, şi aprâpe 

20,000 cadavere cu sicriurile lor, fără ca bâla săyfie în- 

comodatii, în timpul de trei ani cât dură acestă opera- 

țiune>. | 

Curios, forte curios, pentr un om de sciinţă,. aceste 
idei ! — D-lui nu ne spune penţru ce guvernul a fost ne- 
voit a stremuta din oraş cimitiriul; uită, chiar negă ce 

sa întâmplat atuncă, 

. La 1776;se presentară multe ceasuri lângă cimitirul 

des Innocenis situat în centrul Parisului, de difasiune a 

  

1) «In cimitirile une sa inhumat multe cadavere, pimentuli 

infiltrându-se cu substanţele ce resultă, din putrefacţiune, ajunge 
la un punt de saturaţiune, când el nu mai p6te primi ' elemente 

nuoi în sânul săii; atunci cadaverele nu se pot descompune şi ele 

staii ani întregi, păstrându'şi forma, transformate numai într'un 

„săpun cadaverie — gras de cadavere — resultat în mare parte a 
combinaţiunei substanţelor grase cu sărurile calcare. Une-ori, sub 
influenţa căldurei, ele perd numai apa lor şi ne presintă la ex- 
humaţiune acele corpuri care după 7 ani nu sunt încă putredite 
şi care se vedenă expuse nu de mult în âra n6stră prin cimiti- 
rile din sate şi oraşe, ca toţi trecătoriicu un: Ertă”i Dome, săi 

deslege de păcatele ce i-se imputaiă şi pentru care se dicea că 
nu pot putredi! Der cine sunt culpabili în acest cas? Cine face 
desperarea familiilor din cară aparţineaii aceste cadavere, decă nu 
societatea care piciituesce prin acâstă sistemii barbaai, de înhu- 
maţiune ?» | . 

C. Istrati, Conferinţa publică din 25 Martie 1876 relativ la 
cremaţiunea cadaverelor,



  

  

n 
o 
e
e
e
 

> 

29 

  

gazelor putride în pivnițele şi locuinţele vecine în cât 
se intâmplară o mulţime de accidente. Pentru: a purifica, 
oraşul s'a scos din sînul săă mii de schelete şi 20,000 
cadavere, care, din causa saturaţiunei acelui cimitir, nu 
puteaii se putredescă. Acâstă operaţiune a durat trei ani, 
Tote acele resturi ati fost îngropate, afară din Paris, —- Ia 

"tot timpul acesta, oraşul a fost victima uneă epidemii de febre 
maligne, de şi se luaseră tote precauţiunile necesare. - 

«ksemplele abundă pentru a proba influenţa pernicisă, . 
a exhalaţiunelor care se degajă din materia animală mârtă 
şi alterată prin fermentaţiunea putridă ; diarrhei, dysen- 
terii, febre “maligne, ai atins un mare număr de persone, 
când s'a făcut exhumaţiunea cadaverelor îngropate în 
cimitirul des Tinocents 1)». | 

Paptulă trausfusinnei gazelor cadaverice în etajele de 
jos şi mai ales în pivnițe, se întâmplă când. cadaverul 
este înhumat în apropiere, sâii când solul cimitiriului. fiind 
acoperit eu pâtră sâii ghiaţii, opresce degajarea lor în sus. 
La, noi s'a întâmplat acest lueru în Bucuresci la Pitar- 
Moşiu. SE ii 

Același lucra se produce când cimitirile nefiind  respee- 
tate, se permite prea curând ridicarea de construcţiuni în 
sinul lor, Zidurile acestor case prin pierderile cangate de 

evaporaţinne la partea lor superi6ră, servesc ca nisce as- 
piratori ai materielor liguide ce se aflii în aceste terene,. 
Camerrile de jos vor fi nisce adevărate morminte pentru - 
acei ce le vor locui, căci miasmele din ziduri vor infecta, 
aerul coprins în întrul lor. | 

Pentru latitudinea ţărei nostre, infecţiunea produsă prin 
putrefacţia cadaverelor este cu atât mai mare, căci tem- 
peratura unei părţi a anului scoborându-se sub Zero, 
patrefacţunea nu are loc, în cât miasmele produse priu 

  

1) Michel Lâvy. "Tr. V'hygine, pag. 351. Tome Second. Paris 1861.
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cele 50,000. cadavere, luate ea termen medii pentru Bu- 
curesci 1), nu sunt produse în tot; timpul anului ca ast- 
fel. să fie mai diluate. Din Decembre şi până în Marte, 
pământul primesce în el sumă de cadavere care nu pu- 
tredesc, ca şi cele ce se aflaii înhumate, de cât în restul 

"celor-l-alte: şâse luni, când temperatura fiind fârte ridicati, 
ele, fermentă întrun mod puternic. Ast-fel vedem că cele . 
50,000 cadavere sunt descumpuse numai în restul celor- 
l-alte şse luni ale anului, ceea ce indică că noi suferim 
atunci efectul ce.sar produce în alte părţi prin îngro- | 
parea a 100,000 cadavere. Etă pentru ce o-dată cu fer. 
binţelile verei, adesea boli grele se manifestă în Bucu- 
rescă ca şi în alte oraşe mari, cari se vor fi aflând în 
aceleaşi condițiuni, ” 
„Pentru a putea judeca cât trebue se fie de funeste ci- 

- mitirile, aceste. reservorii care conţin adesea sume spăi- 
mântătre de resturi humane, se vedem datele positive ce 
avem relativiă la ele. — La 1860, Londra conţinea în sînul 
ei 48,600 tone resturi umane. La Paris, numai cimitările : 
Păre-Lachaise, . Mont-Martre şi Mont-Parnasse ai primit 
spăimântătârea cantitate de 7,943,920 morţi de la fonda- 
rea lor. Şi dâcă acâstă sumă ne pare în adevăr colosală, 
n 

    

1) Numărul cadaverelor dupe anii următori sunt: 

1870 7648 
181 704. 
1872 7154 
1873. „8552 
1874 5884 
1875 5590 
1876 5043 

16,914 

46,914 : — 6,702 media, anuală,” care înmulțită cu minima anilor ce trebue unui cadaver ca să putredâscă la noi, dă anual numărul 
cadaverelor ce putredesc 6,702-+-7=—=46,914.
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scim că Bucuresciul este situat; cel puţin pe 130 -cimitire, 
cari aii primit penă mat ieri mulţimi de cadavere în -sî- 
nul lor şi dintre cari numai 13 funcţion6dă asta-qi,- căci 
cele-l-aalte sunt situate în midlocul oraşului. Atmosfera 
Bucurescilor este necontenit alterată, printre multe alte 
cause de 50,000 corpuri în descomposiţiune!), 

Parisul este încongiurat de 300,000 cadavere în descom- 
posiţiune?), o 

Să ne mai mirăm acum de ce domiiese diferite - epide- 
mii întrun mod endemic, de ce mortalitatea este atât de 
superiGră în oraşe? E 

Răul produs prin inhumaţiune nu se mărginesce acilea. 
“Germenii morbiferi cari aă produs. mârtea individului | 

Surveţuese morţii individului şi se conservă — după cum 
am probat în capitolul respectiv— adese-ori ani îndelun- 
gaţi pentru a produce când trec iarăși în atmosferă tris- 
tele consecinţe simile causelor care le-aii produs. 

Următârele citaţiuni vor proba acâsta : 
<Cioelul de la Chelwood, în comitatul Sommerset des- 

chise lu 30 Septembre 1852 mormântul unui om mort de 
variolă şi îngropat de 30 de ani; sicriul care îl conţinea, 
era de stejar şi bine conservat; lucrătorul străpunse în- 
velişul prin hărleţal” seii ; imediat se ridică în aer, o pu- 

    

„1 Pentra decedaţii de religiune ortodoxă servă actualmente 3 cimitire comunale (Serban-Vodă, S-ta Troiță şi S-ta, Vinerea nouă) şi patru biserici particulare aflate în condiţiunile permise de lege, (S-tu Dumitru noii, dupe şoseaua Colentina, 'Târcă, Isvorul, 
lângă Cigmea şi St. Nicolae afară de bariera Iancului); pentru 
eterodoxi esistă 6 cimitire, 

: *) «Deca cremaţiunea, morţilor va fi adoptată, higiena publică va face un progres imens, mai ales în oraşele mari! — Ast-fel spre 
esemplu Parisul este constantamente încongiurat printr'un core de trei sute mii cadavre în descomposiţiune.» L'illustration, 31 Ia- 
nuariii 1874, Se
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târe ast-fel cum nu mai simţise el nici uă-dată. Printre 
numeroșii asistenţi 14 fură atinşi de variolă în câte-ra 
dile, malătia se întinse îndată în tâtă partea locului » 
"<Uă damă, care sucombase de variolă fu inhumată în- 

tr'uă biserică. Monumentul care i se ridică nu putu fi 
terminat de cât la finele anului de dolii 3 pentru al aşe- 
da ati trebuit să se ridice piatra, care acoperea sicriul; 
acâsta era de plumb, şi aşedat numai la un picior de pro- 
funditate de la supra-faţa solului; el fu stricat în tim- 
pul acestor Iucrări şi imediat o vapâre fitidă eşi din năun- 
tru care făcu că unul din lucrători zidari se mâră pe loc; 
mai multe persâne perdură cunoscinţa şi architectul Lory 

- care era present şi căruia îi datorim detaliile acestui eveni- 
ment cădu bolnav de variola» (Gucrard, These de Concours) 
Cit€ par A. Requerel. - 

Ozanam spune că doi ciocli disgropând cadaverul unui 
om mort de 10 ani de dile în urma, variolii, ei eădură 
boluavi de acâsti maladie care luă la dânşii un Gre care 
grad de magliniditate, 

Adesea ori după cum am vădut în unul din eapitulile 
“ precedente se pâte întâmpla că din causa terenului, cada- 
verul se comunice cu atmosphăra direct prin crăpături 
mari ce se fac deasupra sa şi atunci resultă inconvenien- 
te forte grave. Mai întâi putrefacţiunea activându-se 
productele sale trecă întrun mod mai concentrat în aerul 
atmosferic şi al 2-lea, că chiar diferite insecte etc., pot 
scoborându-se în aceste gropi şi amectându-ce de substante 
putride în urmă, se le înlocuede fiinţelor pe care se pun. 

Ast-fel domnul Pariset vorbind despre defectele mor- 
mintelor din Egypt dice: «miliâne de muşce' pătrund pen- 
tru a suge QEma cadaverilor, şi o depun în urmă pe obiec- 
tele esteridre, pe alimente,- pe vâşminte ; pentrn a o îno- 
cula pe faţa mânele şi părţile pelei care sunt descoperi-
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te. S'aii vădut cărbunele, s'aii vădut pesta succedind aces 

tui gener de inoculaţiune.»> Cit6 par Clot-Bey.. 
Etă dâr demonstrat; prin aceste fapte cât este de peri- 

cul6se sistema actuală de depărtarea cadaverilor din pun- 
tul de vedere al miasmelor morbifici şi a emanaţiunilor 
putride ce aruncă în atmosferă, | _ NI 

Să vedem acum ce resultate ne dă acest sistem decă 

ne raportăm la acileaşi producţiuni cadaverice când ele 

remân în straturele piimântului şi când pot fi luate de 
apele meteorice ce se strecură prin aceste straturi pentru 

a forma diferitele sorginţă care servă în urmă - pentru 

băatură. 
S& vedem acum care mai sunt relele produse prin in- 

humaţiune, căci ţin a vi le arăta cât se pâte mai. amă- 
“nunţat, făcând ast-fe] să reiasă de sine superioritatea cre- 

maţiunii cadaverelor. 

: Inchipaiţi-vă că aţi tăiat printr'un plan perpendicular 

un cimitiră Gre care şi de preferinţă cimitirul unde este 

situată Cusa de depuneri şi Consemnaţiuni, cel de la bi- 

serica Iena, sâă cel de la Măreuţa. Veţi vedea, ast-fel 

că, plecând de la partea superidră, întâlnimii o pătură 

de pământ negru vegetal, o alta de nisip argilos şi, în 

fine, o a treia de argil, prin care apa meteorică va pă- 

trunde cu dificultate. Cadavrele se află. în pătura primă 

s6ă şi a doua. In momentul când plâia, cade la supra- 

faţa acestor cimitire, apa se înfiltră, graţie irabibiţiunei,, 

prin aceste strate şi prin urmare şi prin cadavere, până 

ce va ajunge la stratul argilos unde va stagna, sâii va 

forma un mic curs suteran, un isvor în apropiere, 

d&că o mică înclinaţiune a acestui strat îi va permite a 

cesta. Este tare natural că acâsti apă meteoricii, aprâpe 

distilată, va solva o mare parte din substanţele . cadave- 

rice, şi va târâ tot uă-dată întrun mod mecanic diferite 

particule putride. In acest mod, vedeţi cum isv6rele sunt
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infectate, şi cum cimitirile nu lasă nici atmosferei, nici 
solului, nici apelor subterane, de cât substanţe fârte per- 
nici6se sănătăţii n6stre ! 

Acâstă apă, care pâte şă fii adesea ori destul de lim» 
pede, va conţine într'ânsa o quantitate mai mare de cllo- 

„Fură, nitrați, săruri amoniacale, urme de materiy organice, 
steluțe de grăsime, sulfidrate, (care îi dai atunci o o0d6- 
re fetidă), diferite corpuscule organice de natură animală 
stii vegetală, -butirat de calce, urme de glicerin care îl 
“dă un. gust bun, pentru care apa va fi căutată cu aviditate, 
Un essemplu revoltător avem cu 'puţul de la Ic6ua, carele fiind închis, găsindu-se în atari condițiuni, este astă-ţi 
lăsat din nuoii la disposiţiunea popolaţiunei vecine, care 

„a Protestat întrun mod energic în contra, acelei măsuri. 
„Cu, aceeaşi aviditate este căutată apa dintr'un isror ce se află pe malul stâng al gârlei, lângă podul ce dă în 
strada, Izvorul şi care isvor este săturat cu elementele 
cimitirului pe subt care curge. D-l Dr. Felix, în rapor- 
tul săii general pe 75, dice, relativ la apele Bucurescilor : <Platoul “Colentinei este acea parte a oraşului unde prin 
săpare de puțuri se. mai pâte. găsi apă de băut în abun- 
denţă, şi. este de temut, că. şi acele. reservâre suterane de 
apă. vor. fi alterate prin presenţa cimitirului particular St. Dumitru, (şoseaua Colentinei), reii care nu'l putem înlătu- 
ra în momentul de față.» |. | 

! 4 Sail. observat, de mai. multe ori efecte triste din causa acestui inconvenient... Ast-fel, câte-va animale, victime a pestei. bovine, se îngropase lingă Dresda şi după un am 
apa unui puț de alăturea, avea un gust şi o odâre fetidă;. 
ea „conţinea 267. 14 un litru numai, de butirat de calce, Oraşul Chalons în timpul ocupaţiunii prusiane, primind 
pla dup ralu epdaverele soldaţilor, ce murizii de E 

întrun mod anoranal cupa ale Oragiului couizea Tr chlorur de calce. Dr. Ayr, citâgă o
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spăimântătâre epidemie, produsă prin infectarea” sorgiulă. , 
lor de la 2 cimitire. De curând s'a constatat în Angli: ă 
o epidemie de tiphus, din causa unui “vânqător! “de? apte, 
care, pentru a satisface marea sa- cliențelă, : dilua! lăptele 
cn apa ce provenea, dintrun puţii alături cu -un cimitir. : 

Am avut ocasiune de mai multe ori 'a face "ănaljse 
quantative sub direcţiunea D-lui Dr. Bernăth. şi amob- 
servat adesea quantităţi notabile de materii organice atât, 
de proveniuţă cadaverică cât şi din diferite substânţe or- 
ganice de care pătura pe care este zidit Bucuresciul; este 

cu prisosinţă infiltrată; chiar în dilele din urmă, am -a- 
vut ocadiune a face reacţiunele relative: la substanţele 
organice, asupra apei din isvorul ce alimentegă ospiciul 
Mărcuţa. Ea 

O quantitate fârte mare de substanţe. organice:se afir- 

mară, lucru care coineidă en:datele:ce le am: “căpătat de 
la mare parte din personalul de acolo şi care: “cotisistă în 
acea că acâstii apă de şi limpede, firă 'odâre şi- “necol6- 
rată, în -momentul: eşirei 'sele ; -după-0 şedere: dez câte-vă 

ore, capătă un gust: neplăcut şi .0:odâre: nesuferititz2- > Ă 

Cum ar putea fi alt-fel când:cimitirul de: * lângă “icest” 

ospiciii în-care se îngrâpă- 'cadaverele: ce vih 'din spitalele 
Ephoriei, se. află situat. în. depărtare” de :două : stite: metri. 
cel mult de sorginte fiind şi-pus în: 'direcţiurică: seâi: ti - 

Regret că timpul şi circumstanţele” la care trebu&'să 
luim parte, m'aii oprit a aduce date- positive - întru: cât 
privesce acest subiect la capitala nâstră,: după : cum": “pro- 
pusesem când *mi-am ales acest subiect. Imediat Ensă ce: 

timpul îmi va .permite, voii căuta după puterile mele, a 
îndeplini acest gol. E a 

lată în ce mod consumăm, prin. apa unor: puțuri, ca- . 
daverele celor dispăruţi şi ne mai mirăm apoi de antro- 

pofagi ! Iată purtea cea mai poetică la care-ajunge siste- 
mul actual de inhumaţiune, la care mai “puteţi ' “adăoga 
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„insectele, 'vermii, ş6recii şi sobolanii, cărora le dăm în 

fie-cere di cu braţele deschise obiectele celor mai scumpe 

afecţiuni. Iatii cum ne 'achitim de una din datoriile cele 

mai sacre către predecesorii nostri!! 

Am ţinut a descrie principalele fase prin care trece 

corpul uman prin metâda inhumaţiunei, ca si puteţi ve- 

dea cât este de superior sistemul de cremaţiune, care a 

esistat chiar acum câte-va secole la creştini, şi carele 

perfecţionat astă-qi, conform cu cerinţele hygienice, tinde 

a..reintra din noii în usii. 

S'a ciiutat, de acei ce susţin cu ori-ce preţ inhumaţiu: 
nea şi carii combat fără nici o reservă cremaţiunea ca- 
daverelor şi s'a propus diferite mijlâce, unele destul de 
salutarie şi graţie cărora, relele produse prin inhumaţiune 
sunt nai puţine; altele adesea nu numai curiâse dâr ex- 
centrice şi imposibile. 

Ast-fel la, instalaţiunea cimitirelor se prevede într'un 
mod obligatorii mai multe puncte destul de importante 
pe cari le vom esamina într'un mod succint, chiar în 
acest capitol. | | 

Sa propus ca cimitirele si fie situate în afară de ha- 
riera oraşului, cel puţin cu ună sută metri depărtare ș ca 
terenul să fie cât se pâte mai uscaţ, ferit de inundaţiuni,: 
un nivel mai ridicat şi de natură calearâsă ; o depărtare 
fixă obligatorie între morminte, înconjurarea cimitirului 
cu ziduri înalte, precum şi plantarea lui cu arbori ; opri- 
rea de a se săpa puțuri sâii a se usa de sorgiutele si- 
tuate în apropriere mai mult de 100 metri ; tâte acestea 
ca mijl6ce preventive, convincţiunea fiind. câştigati, des- 

pre relele produse prin inhumaţie. - 
Se scie că miasmele o dată produse, oscilaţiunile at- 

mosferei le duce la o distanţă adesea depărtată de cimi- 
tire, neînpedecându-le nică plantaţiele nici zidurile nâstre.
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Acelaşi lucru se întâmplă şi cu sorgintele suterane in= 

fectate, , 

Pe urmă prin sistemul de inhumaţiune nu suntem noi 

re puşi în posiţiune a respira aerul confiuat al cimiti- 

relor ? 

Ca ultim storţ ei ai propus cosciuge fieute din meta- 

luri, din lemne dure ca stejarul, ete. în care cadaverul 

bine închis (întocmai ca, în systemul Appert!)să se con- 

serve indefinit, 

Nu sciti atuncea dâca nu ar fi mai practic înbălsăma- 

rea cadaverelor, căci aprâpe am fi mai siguri despre opri- 
rea cadaverului de a putredi. 

-Dâr 6re putem noi impune acest sistem costisitor pu- 

liceului ? şi mam face noi monumente cari să acopere 

supratacia pământului în un secol, practicând acest sys- 
tem întrun mod obligator?! 

lată ce dicem relativ la acestă cestiune în Revista 

Contimporană, din l-it lunii 1876 ID: 

< Partisanii inhumaţiunei voind a combate âncă, cre- 
maţiunea cadaverelor, care până astă-qi este metodul cel 
mai hygienic și mai practic, nu pot ânst a mecunâsce 
relele inhumaţiunei actuale. 

Ca ultim sforţ al lor găsese un punct de ' scăpare în 
intrebuinţarea cosciugelor ce se fabrici acum din noii, din 
cmenţ, ” , i 

Coseiugele acestea nu fac de cât a întârdia, a face mai 
lungă, durata, putrefacţiunei cadaverului, ast-fel în cât în 
loc ca un cadavru să se distrugă în 7—9 ani, are să fie 
distrus până li 15 ant. Acest lueru pe lângă scumpetea 
cosciugelor de stejar, nn împiedică ânst relele produse . 
Prin inhumaţiune. ! . 

Inhumaţiunea va fi tot atât: de perniciâsti, 

1) Câte-va, cuvinte relative la, cremaţiune. C. Istrati,
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-- Inchipuiţi-vă un oraş ca Bucurescit care are o medie , 
de 5000 morţi pe an, admițând că acestor cadavere le 
trebuie opt 'ant ca să putredâscă, el va primi în acest 
timp o infecţiune egală cu acea a 40,000 corpuri în pu- 
trefacţiune, . i 
:: Dâca ânsă aceste 5,000 cadavere vor fi tâte inhumate 
în cosciuge de ciment sâă stejar şi admițând 15 ani pen- 
tru ca ele să putredâscă, oraşul în acest timp va suferi 
o infecţiune egală cu aceia a 75,000 cadavere în putre- 
facțiune. 
„. Care este diferinţa, ? 

Ea constă numai în diferinţa cifrei anuale de 40,000 
până la 75,000, acâstă diferinţă ânsă nu va exista din 
punctul de vedere al infecţiunii. 

In casul ântâiii vom avea 40,000 cadavere, dintre care 
fie-care va produce o infecţiune equale cu x, 
“În easul al doilea vom avea 75,000 cadavere, unde în 

realitatea fie-care din ele nu va mai produce o infecţiune 
ecuale cu x, dâr cu o jumătate a valorei sâle. 

Aparenţa ne-ar înşela, ânsă, efectele produse priu 
40,000 x, 'sunt ecuale cu efectele produse prin 75,000 sk. 

Se amână dâr numai timpul necesar putrefacţiunei fie- 
cărui corp în parte, der nu se înlătură de loc media de 
infecţiune produsă asupra aerului şi a apelor subterane !» 
Rămâne dâr constatat întrun mod positiv că inhuma- 

țiunea cadaverilor departe-de a înlătura relele produse 
prin pautrefacţiunea in sine, nu face de cât ay înmaulţi 
chiar aceste rele din causa concentraţiunei cadaverilor la 
un loc; din causa diferitelor căt de infecţiune ce "i sunt 
la - disposiţie. Dâcă sunt partisan al cremaţiunei nu merg 
ânsă penă acolo a înlătura cu desăvârşire inhumaţiunea, 
şi acâsta din următârea causă: Inhumaţiunea, nu produce 
relele descrise mai sus de “cât numa atunci când ci- mitirele sunt vaste, când numărul cadaverelor ce se
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presintă este numeros; când în fine cimitirele mu sunt 
construite conform cu datele hygienice. Condiţiunile aces- 

tea sunt mai tot-d'a-una apanagiul, centrurilor - mari” de 

populațiune. o 
Pentru o comună mici, pe lângă că cremaţiunea nu 

pote să fie adesea obligată, din causa costului mare, der- 
nu ar fi chiar indicată, când mult două trei, până la 

două-geci cadavere se presintă în timpul anului. 
Ea va fi Ensă indicată, chiar şi pentru aceste locuri în 

timpul epidemiilor, graţie mai ales aparatelor  mo- 

derne de cremaţiune, ambulante şi de un cost. redus cu 
totul, 

Resultă dâr, că aerul şi apa fiind. infectate, miasme 

morbifere, desvoltându-se, diferite malatii tiphice, pesti- 

lenţiale pot să ia nascere. | e 
Resultă âncă, că aceşti germeni conservându-se pot să 

dea nascere la nenorocirile despre cară am vorbit mai sus. 

  

9). Despre înbălsămarea cadaverelor.. 

Nu pot trece la studiul cremaţiuneă fără a nu. da câ-. 

te-va, detalii relative la înbilsămarea cadaverilor, atât din 

causă că acest mijloc de depărtare a cadaverilor humane 

a existat din cea mai înaltă antichitate, şi că astă-di, se, 

practică, deşi pe o scară forte mică; şi, din causă că sai 

opus cremaţiunei acest sistem, adesea făcând din. el, o ar- 

mă puternică pentru a se mai susţinea imhumaţiunea. 

Inbălstimarea, (balsamatio, Kinbalsamirung), cuvânt de- 

rivat de la numele de balsam, este procedeul acela, graţie 

căruia, cadaverile humane sâii animale pot păstra timpuri 

îndelungate forma lor, prin oprirea, descomposiţiunei pu- 

tride, care de alt-feliii nu cruţă nici o substanţă orga-:
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nică, după cum am vădut mai sus. — S'a mai dat numi- 
rea de mumificaţiune pentru că corpurile înbălsămate în 
anticitate pârtă numele de mumii. 

Am vădut că pentru ca fermentaţiunea putridă să se des- 
volte şi mănţine, trebuie câte-va elemente absolut; necesare la 
acâsta.— Resultă der, că ori de câte ori vom putea con- 
plecta acţiunea unuia s6ă a mai multora din acești a- 
genţi, putrefacţiunea va fi înlăturată şi cadaverul va păs- 
tra un timp mai mult sc mai puţin “lung forma şi 
substanța din care este compus. 
"Deeă vom căuta în anticitate originea acestui mod de 

depiirtare a cadaverilor vom vedea că adesea se perde în 
întunericul timpurilor antehistorică. 

Faptul 6us& constatat astă-di cu certitudine e că în- 
bălsămarea se practică mai eselusivamente de popârele ce 

“locuiaii zona, toridă. A 
Mulţi atribne (am vădut mat sus opiniunea Dr. Pa- 

riset), şi cu drept cuvânt începutul acestei practice atunci 
când răul produs prin putrefacţiunea cadaverilor sub in-- 
flainţa unei temperaturi aşa de. rădicate, a, fost constatat. 

Intre popsrele anticităţei acela care a usat maă mult 
de acest mijloc sunt Egyptenii. Miile de mumii ce se gă- 
sesc astăi-di în gr6pele şi catacombele acestei ţări o pro- 
bâdă într'un mod evident. — Ea sa practicat până în al 
VI-lea secol al erei creseine. 

Mulțimea mumiilor este estraordinară, cu atât mai 
mult că se îmbălsiimaii şi animalele, — 'Tâte templele 
catacombele, grotele colosale ale acestei ţ&ri sunt pline 
cn mumii. IE | 

«Grota de la Samoun, care e compusă din o seriă de 
sale ce nu pot fi pereurse în timp de cinci ore, apărea 
lui Pariset ca un imens museăi de Istorii Naturală a ve- 
chiului Egipt; — miliâne de pesceri sepulerale 'sunt să-
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pate pe câstele dublei catene de dâluri cari se întind de 

la piramidele Gizech şi de la Mocatan, dincolo de Phi- 

lae.— La Theba, şerpii, maimuţele, crocodilii, dac cu mii- 

le aliturea cu regii; la 'Touneh-el-Gebel, picidrele cate- 

nci Libice, se întinde un oraş subteran, ale căruia uliţe 

săpate cu dalta, sunt: semănate pe delături cu mii de mai- 

muţe, şi în camerile laterale sunt enorme vase de pă- 

mânt ars, închise cu ipsos, şi în care sunt îngropate mii 

de paseri Ibis şi ouă de Ibis.— Un arab, arătând de pe 
vârful piramidei celei mari D-rului Pariset întinsa câm- 

pie care plâcă de la picidrele acestui monument şi se des- 

Fişoră pe o supra-faţă, de aprâpe 50 leghe pătrate, "i-a, 

dis: «Totul este o mumie.» — Imensitatea acestor cata- 

combe probeqă că în Egiptii îmbălsămarea era de ui usii 

universal pentru tot regnul animal!).> | 

Afară de Egipteni, Guanşii, vechii locuitori aă însulelor 

Canariene, par a fi avut înbălsămarea de un usii general. 

Humbold spune că ei îmbălsămaii cadaverele şi le depu- 

neaii între stâncele munţilor, “unde se găsesc mumifiaţi 

şi aşedaţi într'o ordine perfectă. 

Astă-qi pe fugă înbălsămările ce se fac în Europa se 

mai practică în insulele Marquise şi pâte încă în cele 

Filipine, acest procedeti. «Se spală corpul, se îmbălsămâ- 

qă cu Storax, cu Mengioy şi alte gume odoriferante cari 

se giisese în munţă, se învălesce în urmă în mai multe 

sâii mai puţine stofe dupe calitatea lor. Altă dată ei un- 

geati şi îmhbilsimaii corpurile şefilor lor cu licori aroma- 

tice, cu alois şi cu «bois W'aigle», îndesaii în gură suc de 

Betlc cât, puteaii mai mult.— Ingropareă celor seraci se 

făcea într'o grâpi săpată în propria lor casă. 

«Mormântul celor bogaţă era o ladă făcută dintr'o sin- 

  
  

1) Michel Ley. 'Trait€ Vhygiene, pag. 560,
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gură bucată de lemn precios, şi închisă -ast-felii în cât 
aerul nu putea să intre1).» 

«In acest timp, se ocupaii a rădica un templu în care 
mortul trebuia pus imediat. dupe îndeplinirea ceremonie- 
lor religi6se.  Acâsta era un soiii de spândurătâre _redi- 
cată pe patru stâlpi şi susţinând un coperişii destinat a 
apăra corpul contra injurielor timpului». 

«Când mortul, mai întâi îndelsămat, fu pus d'asupra, 
părinţii sei....2)> ' 

Inbălsămarea, după cum am vădut, este consequența 
oprirei patrefacţiunei ; acâsta find resultatul lipsei con- 
diţiunelor absolut necesare pentru a se produce. Am rt- 
dut că căldura, desicaţiunea corpurilor, previne putrefac- 
țiunea ; — ast-fel Gmenii şi animalele mârte în deşerturi 
argetâre sub plâia de năsip fin şi îucălgit, se usucă pânt „a perde două treimi din pondera lor primitivă şi pe ur- mă se conservă fără a încerca nici o alteraţiune. cEsis- 
tenţa mumiilor în năsipuri este adeverită printr'o mulţi- me de călători şi toţi acei ce s'a ocupat despre înbăl- sămare ai făcut menţiune:» “Gannal hist. des embaum. pag. 5553). 

, 
Excesul de frig, am vădut că produce acelaş lucru. Unele terenuri, mai ales de aluvium, năsipose şi fria- bile, păstrâgă în general după cum am vădut mai sus cor- purile în stare de mumificaţie ca ultimă fasă a degene- - Yescenţei grase. Se observă acest fapt pe lângă Paris, Rainssaut la 1778 observă acest lucru - în criptele bi- sericei cismarilor de la 'Puluza, 

    

1) Voyage du tour du monde, traduit de Vltalian, q Il Carisi par M, L. N. 'Tome cinquitme. Do illes philipipias dee ris. MDCCXXVII pag. 151. 
2) Voyage dans les celles Marquises pag. 51. in 4 du monde: tome deuxitme. Paris 1843. - Voyages autour 3.) Enbaumement, Dictionnaire des Dict. de Medeci Fabre. Paris 1840.  seseine par lo Dr,
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Piattoli spune, că vizitând acest loc, a recunoscut că pir 

țile moi alle cadaverului erati transformate îutr'un țesut 
useat, spongios şi friabil!). 

Adevărata înbălsămare este bazată pe proprietățile ce 

aii unele substanțe de a distruge germenii putrefacţiu- 

uti, făcând substanţele organisate, refractare organisaţiu- 
ne lor, 

O nenumărată, mulţime de substanţe ai fost între- 
huinţate, 

Le vom împărţi, după cam ele aii fost aplicate la, su- 

pra-faţa corpului sâă vârite în cavitățile. sâle. 
In antichitate erati mai multe substanţe reputate ca 

posedând proprietatea de a mumifica cadaverele. 

Etiopienii cară posedaii, graţie florei lor particulare, can- 
tităţi enorme de gomă, disă arabică, păstraii cadaverele 

lor înbălstimate, prin înmuiarea lor într'o masă topită de 

acestă” substanţă. Ast-fel se conservă şi unele insecte .an- 

tediluviane în resina, pinilor pe care trăiaii. 
Mierea, se bucuri dupt Pliniu, de aceeaşi proprietate. 

Statius spune că corpul lui Alexandru cel mare se con- 

„Servă ast-fel, 

Câra, se întrebuința când lipsea mierea. Agesilas, a, după 

Emilius Probus, fu acoperit cu eâră: topită pentru a pu- 

tea fi dus în Sparta. După Cicerone, Perşii aveai: acelaşi 
obicei, Da 

Cei vechi încă se serveaii de un soiii de saramurii- a 
cărei composiţie nu ne este cunoscută. Coelis Rodiginus 

spune, că în timpul pontificatului lui Sixt al IV, se găsi 

în via Appia corpul unei fete, având tâtă frumuseţea. fi- 

gurei sale, un păr blond auriii, înodat cu bande de ase- 
p- . N a : 

Menea aurii; se conservase înti'o saramură in care era 

  
>) Embaumement, Dictionnaire des Dict. de Mcdecine par le Dr. 

Fabre. Paris. 1840. 
8
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cufundată cu totul. S'a credut că este corpul Tulleolli, 

fata lui Cicerone.  Valateron, pretinde că printr'o prepa- 

raţie de sare necunoscută, corpul unei alte femei identic, 
se găsi întrun mausolei, aprâpe de Albana, pe timpul 

Papei Alexandru al VI. Acest papă ordonă a se arunca 

secret corpul în Tibru pentru a împedica superstiţia po- 

porului, care alerga din tote părţile, fiind-că corpul era. 

încă tare frumos, de şi era depus de 13 secoli.> (Gannal. 
Cite: Embaumement, dict. des dict., de med. par Fabre, t. Il). 

Aceste substanţe, după cât se vede, împedică putrefac- 
ţia prin stratul mai mult sai mai puţin impermeabil ce 

se depune la suprafaţa corpului, afară de ultimul la 

care se mai adaogă, pe lângă imersiune,: şi acţiunea an- 

tiputridă a sărurilor în general și a chlorurei de sodium 

"în special. La acâsta putem adăoga încă acţiunea apelor 
inerustante despre care am vorbit mat'sus. D. Dr. Blatin 
scrisese academiei de sciinţe de la Paris, cit 'şi propune 
a încerca mumificaţia cu apele de acâstii natură de la Saint 
Alyre şi Clermond Ferrand. | 

Mai multe substanţe recunoscute astădi ca emiuamente 
antiseptice aii fost întrebuințate, aplicate la esterior, cu - 
Gre-care succes. | | 

Ast-fel mercurul, căuta să fie aplicat; la suprafaţa cor- 
pului, în al XIV şial XV secol. Carol VII, mort la 1461, 
se conservase prin acest metod până la 1793 când se 
deschise mormântul săii de la Saint Dânis. | 

Calcea vie şi sulfatul de calce se întrebuința în ace- 
laşiii mod. 

Oleiul de therebentină constituia procedeul lui Swam- 
merdam. El consistă: a pune corpul într'un vas de Staniu, 
pe răzături de lemne, lăsând se picure therebentina de la 
o înălţime Gre-care asupra corpului. Ea se infiltrâză în 
corp şi lichidele corpului tree în răzătura de lemn. « În 
acelaşi timp oleiul câştigă o densitate din ce în ce mai
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considerabilă, şi corpul se întăresce ast-fel că în urmă, 
pote fi scos şi se nu încerce nici o alteraţiune din partea 
aerului. > 1) 

Procedeul cere mult timp, Gannal w'a obţinut același 
resultat. 

Tot pe acţiunea therebentinei — care în aceste condi- 

țiuni se oxidsză şi dă nascere la producte antiseptice — 
şi a alcoolului, amestecate, se baseză procedeul lui Bogros, 

prin care se pretinde că corpul. păstreză 6re-care flecsi- 
bilitate, 

Procedeul lui John Davy, fratele marelui chimist, este 
basat pe acţiunea coagulantă şi antiseptică a acidului 
sulfos. Corpurile putrezese cu timpul. Acelaşii lucru putem 

dice şi de sulfatul de fer întrebuințat de D. Braconnot, 
care mai are desavantagiul de a colora în negru supra- 

fața cadaverului prin sulfurul de fer ce se formâză, gra- 

ţie gazului hydrogen sulfurat, ce se degage din cadaverii. 
Aceste diverse procedeuri dimpreună en acel al D-lui 

Iauffieb—basat, pe acţiunea bichlorului de Staniu — s'a 

întrebuințat mai mult pentru conservarea, pieselor ana- 
tomice. 

Conservaţiunea cadaverelor, prin agenţi antiseptici, a- 

plicaţă la interior cât şi la esterior. - 
Din tâte îmbălsămările, adevărata operaţinne numită 

mumificare, şi care ne surprinde prin puterea sa conser- 

vatrice este aceea aplicată la Egypteni. 
Graţie lui Herodot (lib. II, p. 85—86) posedăm urmă- 

torele date : 
« Mai ântâiii, îmbălstimuitoriă scot, cu un fer îndouit, 

creierul prin nări; î-"] scot parte prin acâstă manieră, 

parte prin diferite substanţe ce introduc în cap. In fine, 

ei fac o tăetură întw'o lature cu o piatră de Ethiopia, 

  
1) Dict. de m6d.—Fabre.
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ascuţită ; ei scot, prin acâstă deschidere, viscerile; ei le 

spală şi le pun în vin de palmier; ei le mai amestecă cu 

substanţe aromatice .sfăriimate ; după acesta ei umplu 

pântecile cu myrrha pură sdrobită, cuişore şi alte par- 

fumuri şi îl cossă.. După ce ati făcut aceste lucruri, ci 

sară . corpul şi: "li acoperii cu natrum, în timp de 70 

de dile; la finitul acestui termen, ei spală mortul; în- 

velese corpul cu făşii de pânză de în unsă cu gumă, de 

care se servi Egyptenii în loe de clei; familia ia corpul 

în fine, îl închide cu cheia întrun toc de lemn cu forma 

umană, şi îl râzimă de zidul apartamentului destinat a 

conţine acest soiii de lădi. 
„_« Celor mai săracă... li se introduce în.burtă, prin aju- 

torulii clistirelorii, o licâre untâsi extrasă din cedru, 

fără să se seâtii ceva. Se ţine corpul în sare ca maă sus, 

“La, termen se dă drumul licârei din burtă, care este aşa 

de tare că disolvă m&runtaele. 

«Celor de tot săracă, li se fiicea numai o injecție prin 

anus, cu olicâre numită surmaia, se ţinea corpul în sare 

ca mai sus şi se da familiei.» 

Sai constatat că Egyptenii mai întrebuinţaii o mul- 

ţime de rezine în acest scop cum este Aloesul, Storar, 

ete. precum şi un fel de smâlă, care nu este de cât apli- 

caţiunea, de departe a acidului foenic. 

" Prin acest sistem Egyptenii nu făceaii alt de câta 

" căta ca cadaverul să fie isolat de influenţa aerului at- 

mospheric, 

Multiplicitatea bandelor cu care se întăşurai, grosimea 

rezinelor ce se puneaii asupra, probâză acâsta. Ei aveati 

încă avantagiul temperaturei ridicate şi aprâpe constantă 

(20 grade), a camerilor mortuale; lipsa de humiditate con- 

tribuia mult la păstrarea lor. « Mai multe specii de mu- 

mii, dice D. Delens, care se conservată fârte bine 'în' ca- 

tacombele lor, se alterâză îndată ce sunt espuse aerului
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humid, sai transportate în alte regiuni, ceea ce se în- 

templă în muzeele nâstre, la mai tote acelea aduse pentru 

studii sati curiositate.» | 

Aceste mumii nu presintă avantagiul cadaverelor în- 

bilsimate după systemul noii; căcă de şi corpurile se pot 

păstra aprâpe indefinit, totuşi detaliele de figură şi de 

corp se perd prin acest sistem. | 

La finele acestui capitol voiti arăta imposibilitatea aces- 

tui system; pentru moment constatăm că unele cel pu- 

ţin din mumii pot să putredâscă, puse fiind în condiţiu- 

nile cerute, şi ca ast-fel, să presinte t6te consecuenţele 

rele ale acestui act, 

Tin fapt fârte curios este acela raportat de D. Estidnne, 

care tinde a proba supra-vieţuirea, gerininilor pestilenţiali, 

îmbălsămărei. - - 

<a Livourne, dice el, sunt mai mulţi ani, se des- 

brăcă o momie de tâte învălişurile sâle. Feşele fuseră 

luate şi pesta atinse pe acel însărcinat cu acâstă opera- 

țiune.> (Cit6 par Clot-Bey.) 

Vechii locuitori ai insulelor Canariene se apropriaii prin 

procedeul lor de Egypteni. < . . . după ce umpleaii diversele 

„cavităţi cu pulvere aromatice, se ungea tot corpul cu o 

pomadi compussă; se usca corpul la sâre după acâsta, 

s6i întrun cuptor. A 15 qi se cosea în pele de capră, 

se încingea cu curele şi se ducea în catacombe.> Proccd6 

des Guanches. Dr. Fabre, 

Bils la 1660 întrebuința alcoolul în care punea, piper, 

sare, cojă de stejar, ete., injectat în cavitățile corpului şi 

care era ţinut 30 de dile în acâstă bae. 

Clander făcea, o soluţie din cenuşe (potasă), chlorure de 

amonium şi amoniac, care se injecta în cavitățile corpu- 

lui, înmuindu'l şi la exterior. După 15 dise se punea în- 

to bae de alun, la urmă se usca laaer sâiiîntr'un cuptor. 

Dintre îmbălsiimările vechi, acea care conservă mai
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bine figura, este datorită locuitorilor din Zenlanda Nouă. 

Capetele acestor mumii conserv întrun mod perfect cele 

nai mici trăsuri. Pentru acâsta, şi din causa frumosului 
lor tatuagiii se vind ca objecte de curiositate, 

Procedeul D-lui Boudet, carele era însărcinat sub impe- 

rii a înbălsăma senatorii cari mureaii, se compunea, din 

următârele substanţe : 

a). O pulvere compusă din tanin, sare uscată, chină, 
scorţişre şi alte substanţe astrigente şi aromatice ; as- 
phalt de India, benzoes, ete, ; totul amestecat şi redus în 

„pulvere fină este stropit cu oleiuri esenţiale; taninul 
forma jumătate din pondere şi sarea un sfert; 

D). Alcool saturat de camphor; 
c). Oţet camphorat cu alcool camphorat ; 

__d). Un vernis ce se compunea din balsam de Peru şi 
de copahu, styrax liquid, ulei de muscat, de Levant şi de 
Thym , ete. ; | 

e). Alcool saturat cu Bichlorur de mercur, se deschi- 
deaii cavitățile ca la ori-ce autopsie şi se făcea adânci 
incensiuni în diferitele organe; se spălaii cu multă apă 
şi în urmă de repeţite ori cu soluţiunele mai sus citate. 
Liquidul fiind depărtat, cavitățile erai umplute şi corpul 
presărat; cu pulberea de mai sus. Vernisul se aplică la 
Mrmă, : | | 

Cu tâtă îngrijirea ce se pune în a opri influenţa ae- 
rului, îmbălsămarea nu durâgă mult. 

Bichlorurul de mercur în soluțiune alcoolice se bucură 
de o mare propietate antiseptică, Intre alţi experimenta- 
tori, D. Chaussier, ţine cadaverul aprâpe două luni într'o 
soluţiune de mercur, după ce mai întâi cavitățile şi or- 
ganele ai fost spălate cu aceaşi soluţiune. 

Cu precauţiunile luate mai ales de D-nii” Larrey, Ri- 
bes şi Boudet, de a tamponu cavitățile nasale, de a pune
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ochi artificiali, de a menţine diferitele părţă prin plasture 

englidese, s'a obţinut Greşi-cari avantagie. E 

D. Pelletan propusese următorul procedeii: u se scâte 

viscerile, a se câse cu îngrijire tegumentele şi „ținerea 

cadaverului într'o disoluțiune de sub-carbonat de sodii, 

după ce sati umplut şi cavitățile; spilarea în urmă cu 

apă curată şi o nouă baie aluminâsă. Se usucă în aer 

sai întrun furnal, şi se acopere cu un vernis Gre-care. 5) 

Chimistul Berzelius, basându-se pe proprietăţile positive 

ale bichlorului de mercur şi mai ales ale acidului Py- 

rolignos (demonstrat ca eminamente antiseptic de către 

Monge), propuse injecţiunea în arterie cu acâstă substanță, 

ca cel mai eficace: mijloc de îmbălsemare. 

La Viena, în amphiteatrul de anatomie, se făcură nu- 

mer6se experienţe cu acest acid, dând un xesultat fârte 

satisfăcător. 

Nu mult după acâsta, înjecţiunea în vase, cu ligquide 

antiseptice, a început st dea resultate forte bune. 'Tran- 

china, Dr. la Neapoli, făcu cunoscut la 1835 resultatul 

indelungatelor sâle experienţe, cari consistaii în a inj ecta 

prin ajutorul unei siringă în carotita stă ngă un liquid 

compus din 2 livre de arsenic colorat cu puţin minium 

sa cinabar, solvate în 20 litre apă de fontână sali mai 

bine în alcool. | | 

Acest midloc este adesea periculos. D-nu Dr. Poirson 

a declarat academiei de medicină, că el şi duoi colegă ai 

săi ai suferit mult, fiind nevoiţi a înbălsăma, după acâstă 

sistemă, un cadaver. D. Gannal spune că corpul era acoperit 

de muşte mârte ce cădeaii otrăvite prin hydrogen arseniat. 

Pentru acâsta el propuse întrebuinţarea unei soluţiuni 

compusă din 1 kil. sulf. Alumini pentru 500 gramme 

  
  

1) Vedi pentru tâte aceste detaliuri importantul articol Em- 

baumement—Dict. des Dict. de Mcd. par Fabre.
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apă, soluţiă inofensivă şi care a dat; resultate forte bune. 
In fine D. Falconi şi profesorul de anatomie şi chirurgie de 
la Genua, recomandari întrebuinţarea sulfatului de zinc, 

In anul 1834, D-nii Boniface şi Capron presentară a- 
cademiei de sciinţă din Paris, pe lângă mai multe piese, 
un cadavru întreg, perfect conservat prin ajutorul unei 
substanţe organice, ce nu voiri a spune, acest procedeii 
“părea cel mai bun. A 

Nu de mult ânsă, o substanţă de cea. mai mare im- 
portanță, luată din regnul vegetal fosil, a dat cele mai 
bune resultate, şi astădi, atât în medicina, propriii disă, 
cât şi în cestiunea eare ne ocupă, a devenit de us general. 
Acesta este phenolue (acid. phoenic). 

Mulţămită, distinsului nostru chimist D. Dr. Bernith, 
care a fost bun a'mi spune modul urmaţ de domnia, sea 
în numerâsele' înibălstimări ce a practicat cu un suceesii 
strălucit ; 6tă care este întrebuinţarea modernă: 

Mai ântâii se facii spălături prin anus şi gură cu a- 
jutorul unei siringi, cu următârea soluţiune, cel puţin 
de două ori, pentru a desinfecta şi a sc6te o mare parte. de materiile fecale'şi pentru a cauterisa mucâsa intestinală. 
Soluţia se compune din chlorur de zinc 250 8. apă 800 e. Se injectă în acelaşii mod liquarea lui Javell (hypochlorit 
de sodiii) pentru a neutralisa, gazele interne, Se spală de „asemenea şi partea lui exteridră. 

Adevărata mumificaţiune se poduce prin 'injecţiunea în femorală şi în o carotită a soluţiunei următâre : 11850 gr. Acid phoenie. Kerosin, Photogen sâiă benzin, 4000 gr.; dâcă acestea lipsesc se pâte îutrebuinţa alcoolul absolut, în raportul următor: Acid carholic, 2 "le kilograme, Al- cool, 6 kilograme. La finitul operațiune se va, adăogu, Camphor 80 gr. la 180 gr. Acid carbolic solvat în 1000 gr. Kerosină,
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Aceste substanţe pot fi colorate prin fuxin, carmin, ete., 

pentru a se vedea mai bine fasele şi gradul injecţiunei. 

Când înhălsămarea trebue să durede mai mult (cea ce. 

este cadul ordinar) atunci se scot organele de prin ca- 
vităţi; acâsta se presâră bine cu praf de Gyps şi se 

umplu cu cărbune vegetal în pulvere stropit cu o sulu- 

“țiune forte de Acid phoenic. 

Corpul se pune într'un cosciug căptuşit cu plumb sâii 

zinc lipit şi închis hermetie. 

Cadaverul şde în cosciug pe un strat de ipsos stropit 

cu acid phoenie şi înlăturat cu rotogdle de bumbac hu- 
mectate cu aceiaș substanţă, El se acopere cu un vernis 

compus din gumi resină de Damar, disolvată în olei de 

Terebenthină. | 

Mai multe culori şi ingrediente sunt întrebuințate pen- 
tru a dispune ca facia, se fie cât se pâte mai naturali. 

Se întrebuinţegdă, cu acelaş succes Acidul salicylic,.şi 

Acidul thymolic, dar care este fârte scump. 

De curând s'aii propus şi sait făcut experimente la 
Paris şi s'a obţinut resultate mulţimitâre prin injecţiu- 

“mele de chloral. S'aii obţinut conservarea, nealterată mai 
mult timp a animalelor injectate cu acâsti substanţă. 

Objecţiunea cea mai seri6să înbălsămiirilor este scum- 
petea, mare și timpul cerut pentru acâsta. Dâcă sunt fa- 
milii carele din diferite redne ţin a conserva morţii lor 
adesea, fârte scump, suntem departe de a putea cere acelaşi 
lucru de la acei fără mijlâce; adesea, având numai ab- 

solut necesarul pentru a se mănţine în viaţă. 

Ea este chiar inposibil: e singurul mijloc din tâte cele 

relative la depibrtarea, « cadaverilor care aii fost mai puţin 

usatii, 

«Considerată în seriu „ seculilor, practica, înbalsămărilor 

(prin mumificaţiune) trebuia se previe ca un fapt escep-
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țional circumscris, şi special civilisaţiunei Egyptene !).» 
Decă astă-di se face cu drept cuvânt proces cimitirelor 

pentru locul care '1 ocupă, cu cât mai vârtos trebue a ne 
pronunţa contra îmbiălsămărilor, . care pe lângă că cere 
localuri” şi terenuri vaste, pentru a fi conservate, are 
un inconveniente din cele mai mari, căcă am sustrage prin 
materiele corpului nostru, naturei, o quantitate imensă 
de substanţe, necesarii sigur, funcţionărei sâle şi existeu- 
ţei nostre. 

Deci pământul, graţie putrefacţiunei nu devine un ci- 
mitir universal; gracie &nsă îmbălsămărei, un secol ar fi 
de ajuns pentru ca aceste corpuri să nu mai aibă loc la 
suprafeia sa. Mi 

Doctorul A. Latour, gice: «d&i umanitatea ar fi adop- 
tat de trei mii de ani obiceiurile Egyptenilor, de a îm- 
bălsima, cadaverele, este aprâpe sigur că morţii ar fi în- 
locuit astă-qi pe vii şi că nu ar exista cel mat mie colţ 
de pimânt, ca el să nu fie ocupat de o momi6.» 

  1) La Crâmation en France ct n lEtranger, par le Dr. P, 
de Pietra-Santa. Annale d'Hygibne.



CREMATIUNEA CADAVERELOR | 
— Arderea morţilor — 

„_< Eram convins că noi Românii, ca, şi 
fraţii nostrii din Francia şi Italia, ca 
şi cele-l-alte popâre civilisate, suntem 
preocupaţi de progresele sciinţei şi, ast- 
fel fiind, dorim şi noi ca, ori de câte- 
ori ocasiunea, s'ar presinta, să ne ţinem 
în curentul marelor inovaţiuni cu cari 
sciinţa gratifică societatea umană spre 
binele şi fericirea, ci.» 

« Cimitirele sunt locaşul morţilor ce 
seceră pe cei vii şi numai ast-fel ai de- 
venit locuri de orâre şi de desgust, fă- 
cându-ne ast-fel, a evita întâlnirea mo- 
rală cu amicii, părinţii şi rudele ndatre, 
la carii am ţinut atât! - 

Prin cremaţiune, vom înlătura tâte su- 
perstiţiile relative la fantome; tâte vi- 
surile produse prin fiama fosfurelui de 
hidrogen; şi în loc de acele cimitirii 
imvnde, vom avea acâstă cenuge pe care 
o putem păstra în vase cât se pâte de 
poetice prin forma lor, tot-d'a-una ală- 
turi cu noi, în sînul familielor, alături 
cu candela ce va arde la icâne! 

Ast-fe! vom fi tot-d'a-una împreună, 
şi aceste resturi ce ne sunt scumpe nu 
vor mai fi spaima copiilor! > 

« Revista Contemporană» 1 Maiii 1876. 
C. Istrati. — Cremaţiunea cadaverelor, 
Conf. publică, ţinută la 25 Mart. 1877. 

Scopul principal al acestei scrieri este, după cum ori- 
cine se pâte încredința, a face ca să se propage cât mai 

mult systemul cremuţiunci, arătând cât de mult dânsuleste 
superior celor admise până astă-di.
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Cu cât omul cult caută a'şi da mai bine s6ma de re- lele produse prin inhumaţiune, cremaţiunea morţilor devine neevitabilă, devine absolut necesară, 
Cu cât omul moral careşi respectă fiinţele iubite ce dispar din concerțul vieței umane, caută a le sustrage profanaţiunei, chiar dâcă dânsul nu ar lua în considera- ţiune cerinţele: hygienei, totu-şi nu mai pâte suferi fa- sele murdare prin cari trece omul inhumat, şi aderă cu plăcere la cremaţiune. 

Cu cât în fine fanatismul ideilor micţ religise, e mai mic, cu atât se vede mai clar, că prin cremaţiune se dis- truge numai corpul, fără a altera întru nimic dogmele şi cerinţele religiunei, 
-Cremaţiunea în present este '0 nouă faclă lumin6să, este un Ianus cu mai multe feţe, tâte plăcute, nici una cruntă şi r&sbotnică, şi care pe rind se presintă unora prin sciinţă, altora prin sentimente şi la alţii prin este- tică şi poesie, pentru a'şi. face mai mulţi aderenţi! Ea este discutată în sînul familiilor to aşa de mult ca şi în cercurile sciinţifice, în consiliile comunale ea şi în congresele de hygienă. | „Văgând fasele în care dânsa a intrat, şi haina plăcută ce a învestmântaţ, cremaţiunea, benevolă, raţională, sciin- țifică şi morală, are cea maţ mare perspectivă de a se în- tinde în spiritul societăţei moderne, Acâstă inteligentă şi hygienică măsură se practica pe o scară fârte întinsă în antichitate şi imediat când omul preistorie părăsi armele de silex pentru a, întrebuința ar- mele de bronz, când cu alte cuvinte omul ficu un pas mai mult spre civilisare, el părăsi de atunci âncă, syste- mul de inhumaţiune al epocei de pâtră, pentru a îmbră- țoşa arderea morţilor 1), 

1) Vegi: Les ritez funcraires des pouples lacustre 5, în La, Nature, 
par Afazime Helone, No, 146, Mars, 1877,
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Arderea. cadaverelor a, esistat aprâpe la tâte popârele 
antichităţii: la Evrei, Etrusei, Daci, Greci şi Romani ; 
astădi se mai practică acestă procedere în unele părţi 
ale Indiei, la Canadieni şi la o parte de Eschimoşi.: 

Evreii admiseră în timpii ultimi ai istoriei lor, cre- 
maţiunea, întrun mod general. Saul, prophetul Eremia, 
spun că era o ondre acâsta şi ca atare se aplica regilor 
şi eroilor căduţi pe câmpul de luptă. Joram, un rege al 
lor, nu fu ars, ca o pedpsă ce i se infligea. | 

Artemisia, femeia regelui Cariei, Mausol, arse resturile 
soţului săi, bând o parte întrun pâhar cu vin, 6ră res- 
tul "] puse întrun mormânt zidit, de unde pârtă şi nu- 
mele lui, 

Homer, Tucidide, Sofocle, Apolodor şi alţi istorici arată 
„acest usii la Heleni. Eroii Patrocle şi Hector aii fost arşi 

şi cenuşa lor păstrată în urne de aur 5, 
Romanii, după cum probâgă mare parte din scrierile 

lor politice şi istorice, împrumutase acest * obiceiti de la 
popârele antice ale Italiei, Etrusci. 

Acelaşii lucru se confirmă și prin recentele descoperiri 
de la Hereulanum şi Pompeia. La Milan, Sacchi afirmă 
existenţa cremaţiunei la poprele antice ale acelui oraşii 
prin resturile găsite în locul destinat pentru acâsta, şi 
care, se află în o mare grădină din oraşă. | 

Pompeii, 'ucis în Egypet, este ars şi cenuşa sa trimesă 
soţiei sâle în Italia. 

Patricii, o sumă de împărați, fară arşi la mârtea lor; 
Sulla lasă o disposiţiune testamentară pentru a i se arde 
corpul. 

Dintre popârele antice ale 

ardeaii cadaverile lor. 

Domnul Cesar Boliac dice: 

Europei Btruscii şi Dacii 

« Am găsit şi câte-va 6le 

1) Vedi: Arderea morţilor de Dr. 4th. Liconom. 1876, Bucuresci,
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cu cenuşe, între care două întregi, probă că şi Dacii ar- 
dâii. cadaverile 1).» | 

„Aşi dori ca urnele lor să ne inspire! 
Modul cum se făcea la, aceste popâre are graval incon- 

venient, că ardendu-se cadaverul în aer liber, mare parte 
din productele gazâse se duc în atmosferă înainte, ca fla- 
cările să le fi descompas cn totul, în ultimile elemente 
inofensive ; al donilea grav inconvenient este scumpetea 
operaţiunii, din .causa marei cantități de lemne cerute, 
Ac6stă, obiecţiune este seri6să mai ales în Europa, unde 
pădurile se reduc din ce în ce mai mult. Unii ânsă a. 
esagerat mult acâstă obiecţiune, gicând că decă tâte ca- 
daverele ar fi fost arse numai de la Socrat înece, am fi 
murit de mult prin frig. , 

Cremaţiunea cum se practică astădi înlătură oră-ce in- 
convenient, 

Pentru a avea ânsă mai întâi o ideă de modul cum y se esecută astădi la Indieni arderea cadaverelor, tă ur- 
măt6rea, descriere, datorită Dr, Pini, carele a avut oca- 
Siunea a o observa în pers6nă “la cadaverul unui prin- 
cipe Indian se sucombă în timpul călătoriei sâle în Ita- 
lia, unde a şi. fost ars (Florenţa). 

«La medul nopţii, fu adusă remăşiţa mortuală a A.S. 
principele indian Rajah de Kellapore. — Focarul consista 
din lemne suprapuse, având 1,50 m. pătrat, fixat şi reţi- nut de pământ prin şâpte bare de 8 m. lungime. Alte lemne erati adunate alături pe pământ. — După 6re-cari ceremonii religi6se, focarul fu preserat cu camphor şi arome, şi pe urmă se puse la partea superi6ră corpul, uus peste tot cu naftalină . pură, (gura era ascunsă prin o mascii de materii unctuase şi membrele acoperite de 

  

  

- II 
1) Vedi raportul către ministerul cultelor, 2fonitorul No. 224 anul 1869. 

!
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materii reşinâse, de foi de betel, de parfume, şi prin 

pulbere de lemn de Sandal.) — Se acoperi atuncă corpul 

ca alte bucăţă de lemne, alternând cu materii inflama- 

bile, şi pe urmă cea mai de aprope rudă a principelui 

dete foc.—Cu tâte că flacăra fu alimentată prin un vânt 

impetuos, cadaverul fu consumat abia la 7 ore diminâţa 

şi la 10 ore focul fiind aprpe stins, nu mai vră&măsese 

pe loc de cât o movilii de cenuşe.— Preotul! indian culese 

una mică cuantitate din cenuşa focarului şi restul fn 

aruncat şi dus de vânt în direcţia faviului Arno 5.» 

Scumpetea lemnelor şi mai ales începutul erei erescine 

puse capăt cremaţiunei cadaverelor. ?). | 

"Cu acâstă ocasiune putem a ne aduce aminte şi de 

combustiunea, spontaneă a corpurilor humane. 3 Sa ob- 

servat adesea, că 6meni în deplină sănătate, adesea însă 

beţi, sâă de profesiune,' întrun moment; “graţie: numai 

unui chibrit, sâii flamei de la lampă, se aprind şi ard 

cu desăvârşire. Alcoolul în vapori şi productele sâle în- 

flamabile ce se află în sânge şi le expiră, daii primul 

element facărei. Alcoolul din organism şi grăsimea par- 

ticulară a acestor Gmeni, daii elementul principal focului. 

  

1) Annales d'Hygitne publique, Julliet 1874. La, cremation en 

France et a, Vâtranger par le Dr. P. de Pietra, Santa. 

2) <Omul, prin natura sa, egoist şi intreprindător, condus mai 

tot-d'a-una de speranţă, începu & sustrage facărilor cadaverele 

semenilor săi, preocupat de ideia, reînvierii. Omul preferă a se 

da prada vermilor, preferă a infecta -pe urmaşii lui, numai şi 

numai fiind că e nutrit de speranţa că în momentul reînvierii 

ciolănelele lui să fie conservate, ascunse Ja, un loc, de unde la sufla- 

rea, divină, să se ridice, să vcânvieze! Dâr dacă va fi aşa, nu scim 

Gre noi că a doua înviere, nu va lăsa ja toţi calea spre Paradis!» 

Crem. cad. C. Istrati, 25 Martie 76. Cont. publică. 

3) Veqi: Combustion humaine spontande. Dict. de Med. et de 

Chirurgie par 30 Mâdecins, înme cinquitme, 1830, Paris. Aseme- 

nea: Debay, L'hystoire Naturell de Yhomme et de la femme.
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„Etă un esemplu. Dâmna Boiseau, octogenariă, nebând 
de: mult timp de cât alcool, kirsch şi alte liquori forţi; 
se aşedase s6ra în fotoliul sti; serva: sa, dusă cu un 
comision, vădu pe stăpâna sa în facări, De îndată ea 
ţipă, châmă ajutor! Mai multe pers6ne sosesc, una din 
ele voesce a stinge flacăra cu mânile, dâr flacăra se li- 
pesce de mâni ca şi cum le-ar fi vârât în alcool, Se aduce 
apă; se aruncă multă asupra corpului aprins, dâr departe 

„de a, se stinge, flacările se aprind mai tare! In fine, cu 
tite sforţările asistenţilor, flacăra nu se stinse, de cât 
după carbonisaţiunea complectă a părţilor grase. Squele- 
tul înegrit, remase întreg pe fotolii, care era puţin pârlit 
de foc. Când se atinse squeletul, mânile, capul şi pici6- rele se deslipiră. —0y/4 Dar Debay. 

În combustiunea spontaneă, cenuşa este humectati de grăsime, resturile foetide şi un fam negru, infect şi li- picios se depune pe lucrurile din împrejurime. 
„Cestiunea cremaţiunei a început se fii discutată din noă. îndată ce s'a constatat prin fapte relele produse prin inhumaţiune. Şi astfel, decă inhumaţiunea a înlocuit şi înlocuesce alte sisteme mai necorecte, dâcă ea pâte fi în- trebuinţată încă (dâr esecutată întrun mod mai igienic) la comunele ce aii o populaţiune mică, nu pâte îucă se mai esiste în oraşele mari, şi cremaţiunea, nu face as- tăgi, îu condiţiunile acestea, de cât dea o înlocui, sa- tisfăcând cerinţelor igienice, dupe cum în antichitate în- humaţinnea a înlăturat cele-l-alte sisteme mai viciâse, Reînvierea acestei metode este datorită, ca, şi emaniciparea omului, marei revoluţiuni francese. Ast-fel cam pe la în- ceputul acestui secol, anul al 5-lea Republicii, D-l Le- „grand M'Assy, întrun memorii important asupra sepul- crelor naţionale, declară categorie necesitatea de a arde cadaverele, în loc de a le înhuma. La 25 Brumar acelaşi an, acestă cestiune devine atât de interesantă în cât se
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face obiectul depunerei unui raport din partea, comisiunet 
numită adhoc de: consiliul celor cinci sute. În urmă, In- 
stitutul Franciei stimulat de curentul public a destinat 
uu premii de 1500 fr. aceluia care va presenta un studii 
sciinţific mai complet asupra cestiunei. 

Patru- geci memoriuri se trimit la acest concurs; 
tâte admit cremaţiunea ; toţi cer însă ca măsura se nn 
fiă obligatorie. Sciinţa pirotechniei fiind însă la începutul 
e, toţi sunt preocupaţi de cheltuelile mari ce va cere 
acâstă operaţiune, ce trebuia să se facă într'un mod identie 
cu aceia ce s'a făcut cu ocasiunea arderei principelui in- 
dian de Chelapore. - . | 

Inţelegeţă tare bine, că de şi publicul frances, afară de 
catolicii puri, era simpatie acestei reforme, de şi era con- 
vins de relele produse prin inhumaţiune, totuşi nepresen- 
tându-se un sistem mai parctic, nu s'a ars nici un cadaver. 

In timpul mai din urmă, un mare geniă, poetul Lord. 
Byron, anticipând asupra progreselor pirotechniei, institui 
un mare cuptor de tuciă, la 1822, în care arse remăşi= 
țele amiculni săi, filosoful engles Shelley, care se înecase 
în golful de Livorno. 

Acestă ideă a rămas, ca se die ast-fel, în starea latentă | 
penă la anul 1856, când profesorul Hermann Richter din 
Lipsca a redesceptat atenţiunea publicului, dând la lumină 
planul unui aparat în care cadaverul trebuia se fiă ars 
printr'un cureut de gaz luminiitor, amestecat cu aer at- 
mosferie. Acestă scriere n'a avut succes mare, căci în 

patria sea publicul vu era încă destul de luminat în acestă 

privinţă ; şi nică în streinătate, căci planului săă se im- 
putaii mai multe defecte pirotechnice. RE , 

La începutul anului 1857, profesorulii Colleti din Italia 
publică o importantă, scriere : Sulla cremazione dei Ca- 

daveri. El se resumă ast-fel: 
<Omul trebue se dispară 6r nu se putredâscă; el nu 

9
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trebue să se transforme într'o adunătură de putrediciuni, 
sorgintea esalaţiunelor imunde şi nocive; nici într'o mu- 
mie informă, amestec de smâli, resine şi parfume. Omul 
trebue se devină o mână de cenuşă şi nimie mat mult!» 

In acelaşi an, D-nu Caffe scria în Francia : 
«Dâcă se va substitui cremaţiunea acest vechii, nobil 

şi demn procedeii al conservaţiunii semenilor săi, desgustă- 
t6rei şi primejdiâsei metode a putrefacţiunei prin inhu- 
mare, este forte sigur că cultul familiei şi al morților ar 
câseiga în moralitate tot atât ca şi igiena... Cremaţiunea 
este un sistem funerar care reunesce de o dată tâte con- 
diţiunile cerute de morală şi religiune, de igienă şi eco- 
nomiă domestică. Lăsând poporului posibilitatea de a 
conserva cenuşa morţilor într'un columbariă i-se va da 
stremoşi şi o genealogie. » E 
„Dr. Rudler, propunea-tot atunci (1857), amiculni sei 
Dr. Caffe, următorul lucru: , 

„ «Puneţi corpul într'o cornută de fer şi destilaţi'] până 
la perfecta sea reducere în cenuşă; gazele provenite din 
acestă distilaţiune vor putea servi pentru iluminare, după 
ce ele vor trece prin câte-va aparate puternice de puri- 
ficaţiune.> 

Acestă metodă de şi fârte importantă din punctul de 
vedere. economie, căci -cadaverul ar arde în parte prin chiar 
gazele produse de el, se înlătură astă-di, căci ia actului 
o mare parte din poesia, sea. 
„+ In armă, D-nii Bonneav, Lapayrâre, Dechanbre şi La- 
tour ai tratat prin scrieri acâstă chestiune în Franţa. La 
1866—67, D-nii Girand şi Dujar dinai făcut acelaşi lu- 

„ern în Italia; şi la 1869 acâstă cestiune pusă, în nume- 
le sănătăţii publice şi a civilisaţiunei, dinaintea, congre-. 
sului internaţional de la Florenţa, a fost primită cu vo- 
tul unanim al Adunării, | 

Dâr de uă-dată cu anul 1870, resbelul franco-prusian



“9 

131 

  

este început şi. Crupul cu Mitraliosa fac mii de victime între victimile regalității ! Morţii formeză pe câmpurile de luptă movile colosale ; numărul lor eresce întrun mod 
spiimântător şi aşa de iute, în cât nici puţina ţărina ce li se arunca la, început nu mai era timp pentru a le fi 
aruncată. Răul se manifestă prin tifosul ce începuse în 
armata germană. Toţi eraă preocupaţi de aceste mii de cadavere, carele chiar bine ascunse în pământ, nu garan- ta imposibilitatea unei epidemii grozave. Arderea cadave- relor se presintă în dorinţa tuturor şi Belgia însărcin€- ză o comisiune condusă de doi medici distinși : 'Trouet şi Creteur. Der imensul număr al'cadaverelor, starea 
În care se aflaii, înlătură idea de cornută sc furnal. Ele 
fură înlocuite prin p&cura din cărbuni fosili, care se tur- 
nă în abundență peste mormintele deschise. Se încingea, 
dice Creteur, un foc teribil cu o imensă columnă de fum 
negru cărbonos, funinginos, fără a, esala cea mai mică 
odâre. Ast-fel în 50—60 minute, cele mai mari mormin- 
te eraii desinfectate prin reducerea cadaverelor în cenu- 
şă ; chiar păreţiă mormintelor şi pământul de prin pre- 
jur erai atât de uscate prin intensitatea caloricului, în 
cât nu presintaii cea mai mică odâre fetidă », | 

Astă-gqi când soldaţii noştri, vor da partea lor de cada- 
Vere, când aceste fiinţe sunt sacrificate pentru cea fnaă 
nobilă ideiă, nu ar trebui, să ne îngrijim, ca ele să nu 
fie profanate de putrefacţia şi miseria vermilor şi ş6ri- 
celor?! Onor, ministru de resbel, va trebui se scie, că 
d6că este o datorie a hrăni soldatul în viaţă, este şi dato- 
ria de a îugriji de el dupe mârte. a 

D&că nu voim ca cenuşa luptătorilor pentru indepen- 
dinţa patriei se formeze basa monumentului commemo- 
rativ, ce se va redica în centrul capitalei ; să le aplicăm 

  

1) Dr. Z. Petrescu. Therapia, 1874.
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cel puţin systemul lui Creteur şi Trouet pentru ai sns- 

trage imundiciului ! 

_1— talia este ţâra unde cremaţiunea cadaverelor a fost 

mai mult discutată şi mai favorabil primită încă de la 

început, şi unde astă-qi este admisă în mod oficial. Con- 
gresul de la Romu din 1871, a emis dorinţa ca prin tote 

mijl6cele posibile să se caute a obţine întrun mod legal, 

în interesul legilor igienei, ca cremaţiunea cadavereler, să 

substituiescă sistema de inhumare. Pevtru -a vulgarisa a- 

cestă ideiă s'a ţinut discursuri publice la Florenţa, Nea- 

pole, Genua, Veneţia şi Milano. 
„Scrieri importante datorite multor 6meni de sciinţă şi 

între care voiă cita ca mai însemnați pe D-nii Dr. Polli, 
Rotta, Giacchi, Brunetti, Amati, Merreti, Pini, Castiglioni, 

Flavio Velerani, Ayl, Fimasi, Auelli, Musati, Zino, Pey- 

rani, Del' Aqua, şi Biondelli, aii făcut atentă opiniunea 
publică asupra acestei chestiuni, în cât în luna Aprilie 

„1873, în timpul: redacţiunii Noului-Cod-Sanitar pentru 
regatul Italiei, Maggiorani a parvenit a se admite la 

art. 185: 

| «Facultatea pentru familii de a adopta procedeul cre- 
maţiuni, după o autorisaţiune prealabilă a consiliului su- 

„perior de sănătate.» 
„„. Im fine, pentru a face să se admită de către Camera 
deputaţilor, acâstă, disposiţiune legislativă, D-nii Bonno 
şi Amatti avură fericita ideă de a convoca la Milan con- 

ferinţe publice ca, ast-fel persânele interesate să'şi potă 
da: mai bine sema de acâstă afacere. 500 pers6ne, apar- 

ţinend la tâte clasele societăţii, luară parte la aceste con- 
ferinţe care ai admis în unanimitate ca: « Parlamentul 

Italian în apropiata sea discuțiune a noului cod sanitar, 

deja aprobat de către Senat, se admită la Ari. 185 ca 
facultativ cremaţiunea cadaverelor sub privegherea cousi- 
lielor comunale, »
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In acest timp în. Germania, Kuchnemeister scriea un 

important articol şi Reclam la Lipsca făcea diferite es- 
perimente. Dr. Polli!) făcea, întâiele sale esperienţe la ga- 
zometrul din Milan, în cornute pe cari tindea să le mo- 

difice ast-fel ca gazele produse prin calcinaţiunea cada- 
verelor să fiă, şi 'ele descompuse înainte de a trece în ae- 
ral atmosferic. Profesorul Gorrini la 1872 Septembre, în 

laboratorul seii din Lodi a făcut, faţă cn distinse pers6ne 

sciinţifice, esperimente frte importante prin 'resultatul 

lor, căci permitea destrugerea cadaverului în timp de 

20 minute! Acest procedeii chimic este ţinut secret. Noi 
scim însă că prin chlor, prin acid chlorhidric, chlorat de 
potasă, prin acid sulfuric, acid azotic se pâte descompu- 

ne elementele corpului nostru, lucru întrebuințat mai a- 

les în cercetările făcute relativ la medicina legală! - 

Pte că şi procedeul lui Gorrini este basat tot pe sub- 

stante oxidante, a 
La.1873 se presentă cestiunea cremaţiunii într'un mod 

oficial dinaintea tutulor acelor popâre care ati luat parte 

la; exposiţiunea aniversală, ce a avut loc la Viena, | 

Doctorul  Brunetti din Padua espuse aparatele cu cari 
dânsul se servise în scopul cremaţiunii. Eată descrierea 

ce o găsim în Revista sciințifică framcesă din 1874. 
«Furnalul este: construit în cărămidi refractare, având 

figura unui paralelogram ; el este îndestrat pe păreţii sei 

de 10 deschideri cari ait de scop de a micşora sâă de 

a adăogi dupe voinţă, cantitatea de aer ce se află în liberă 

circulaţiune, şi prin urmare intensitatea focului ; la partea 

sa superiră este săpat un sghiab destinat a priimi un ma- 

re cere de fer (sostegnio) pe care vin a se abate nesce obl6- 

ne lucrate de tuciă, formând o boltă numită riverbere — 

aceste capace pot fi deschise sâi închise prin mijlocul 
  . — 

1) Se servea de animale. Câinii ce se ucideaii prin oraş.
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unor regulator, ast-fel în cât sa permită a repercuta, fla- 
cările şi a concentra caloricul; o placă metalică subțire 
(3upporta) servă de a primi cadaverul care este legat prin 
fire grâse de fer.— Dimensiunile sâle sunt calculate ast- 
fel ca să lase aerului cireulaţiunea liberă când dânsa este 
întrodusă în farnal. | ” Sa * Operaţiunea coprinde trei peri6de: aprinderea cadare- 
rului ;- combustiunea, sa spontaneă, incineraţia părţilor 
moi şi caleinaţiunea' 6selor, , 
“- Intâiul. period : o jumătate oră dupe ce s'a dat foc lem- 
nelor puse în furnal, începe inflamaţiunea, cadaverului, se 
degaje în acest timp o cantitate considerabilă, de gaz, şi în acest moment este indispensabil de a manevra oblâue- le de fer, | 
"Al doilea period: Conbustiunea, dice el, spontaneă a cadeverului, care se produce atunci, impresion€ză spiritul 

şi ne face gânditori. — Decă lemnele ai fost dispuse con- venabil două ore sunt de ajuns spre a obţine o carboni- 
saţiune completă. 

Al treilea period : Dupe ce s'a deschis capacele se a- dună prin ajutorul unui vătraiii mas'a carbonisată, pe pla ca ce o ţine şi se lasă din noi capacele, dupe ce s'a re- înoit pentru ultima 6ră combustibilul. | « Prin midlocul acestor aparate cu cheltuiala de la 70—89 kilograme de lemne să obținea în 2 cesuri o cremaţiune completă a părţilor moi şi calcinaţiunea perfectă a 6selor. 
“Dupe ce se răceşte aparatul, 6sele şi cenuşa sânt cule- 

se şi depuse în urna funerară, 
- Ultima esperienţă e profesorului Brunetti a fost făcu- tă asupra unui om de 50 ani, mort în urma unei brou- chite cronice. Greutatea cadaverului era 51 filograme ; după operaţiune era redusă 770 grame, adică aprâpe 1o- Dumul uneY cărți grâse formatul în 80, 
Doctorul 'Terusi şi inginerul Betti ai. substituit cocul
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lemnului şi disposiţiunea aparatului sfiit e “în modul. a- 

cesta : . | | 

Cadaverul este închis într'o cutie metalică cu trei des- 

chideri ; una pentru introducerea cadaverului, una pen- 

tra a, servi de coş, şi alta prin care se introduce o quan- 

titate suficientă de aer atmosferic. El arde ast-fel fără a 
fi atins de flacările focului, şi are avantagiul asupra apa- 

ratului lui Brunetti că nu se pierd nici cele mai mici 

quantităţi ale corpului, cari în casul ântâiii erai arun- 

cate pecoș prin curentul puternic ce se stabilea, de la foc 

şi cadaver la atmosferă. | 

D. Dr. Dujardin a modificat încă acest aparat în mo- 

dul următor : corpul este introdus într'un cilindru de fer | 

eu două deschideri, una destinată a primi cadaverul şi 

care în urmă este închisă hermetie; cea-l-altă menită a: 

da drum gazelor produse prin calcinaţiunea cadaverului. 

Nisce ţevi ducii aceste gaze la partea inferioră a apara 

tului unde dânsele sunt distruse prin flacările focului. 

Dr. Clericetti se servă de gazul de luminat care po- 

sede o putere comburantă fârte energică, amestecat mai 

ales cu aer atmosferic; el caută a înlătura cât se. pâte 

procedeul industrial de a se arde cadaverele prin ele în- 

să-şi, dicând cu drept cuvânt : Intr'o ţâră de tradițiuni 

artistice şi religiâse ca Italia, trebue a conserva operaţi- 

unii tâte formele de ceremonie, tâte aparenţele unei pom- 

pe religi6se. Aceste cuvinte cred că ar trebui să fieluate 

în consideraţiune tot atât de mult şi de aceice vor căuta 

a introduce acest system în ţ€ra n6stră. | 

După esposiţiunea din Viena, acestă, chestiune s'a in- 

tins în Austria, Rusia, Elveţia, Anglia, ete. 

In Anglia, marele chirurg 'Phomson, în Martiii 1874 a 

început a profesa, acâstă ideiă ; a seris o carte importantă 

pentru popor, dând nascere unei societăţi la care iai 

parte personagiele cele mai 'nalte ale Angliei, dame din
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aristocraţiă şi membrii a clerului. In Sviţera, doctorul Vegmann-Hercolani este ântâiul promontor şi unul din cei maj aprigi luptători ai acestei reforme; graţie lui, s'a fundat deja două asociaţiuni în Arrau şi Ziirich şi d'impreună cu Gaull, păstorul Laug, profesorul Waith şi Kiinchel, s'a ţinut conferinţe publice la care participa peste 2000 de pers6ne. 
In. Franţa şi Belgia se discută acâstă chestiune şi Dr Prosper de Pietra Santa a publicat în 1873 un articlu important în , Uuiunea medicale“, care acum este trecut şi. în analele de hygienă şi căruia “ împrumut o mare pârte din scrierea mea, | | „Franţa, ocupată de marile sâle chestiuni naţionale și sociale, a căror soluţiune corectă, face st fie admirată în fie-care di, a rămas în urmă în privinţa cremaţiunei ca- daverelor, de şi acâstă nobilă şi salutară ideiă era conce- pută la finele secolului trecut de dânsa. La Paris esistă o societate sub preşedenţia lut Victor Hugo câre se ocupă cu acâstă chestiune, | „Consiliul municipal al oraşului Paris a luaţ iniţiativa în acest sens şi s'a, adresat consiliului de hygienă şi de salubritate, pentru a lumina asupra acestei cestiuni.— La 4 Marti prefectul de poliţie interpelat de d-nu Ca- det în sînul consiliului municipal, a dat cetire raportu- lui primit la 25 Februariă din partea unei comisiuni de hygienă şi salubritate, 

„ Acâstă comisiune este de ideii că întrebuinţându-se focare cu gaz, ca cele în usii în metarulgie, corpurile pot fi curând. şi cu desăvârşire consumate, fără odâre nici fum, şi fără ca să resulte vre-o primejdie pentru salubritatea publică. — Ea a semnalat inconvenientele cremaţiunei în casul unde poliţia ar avea săi recaute urmele unei otră- viri. Este stabilit că otrăvurile organice, arsenicul, phos- phorul şi bichlorurul de mercur, ar dispărea complect
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prin incineraţiune. Cât pentru sărurile de cupru şi de 
plumb ele sar regăsi în “cenuşă. Dâcă cremaţiunea ar fi 
adoptată, legea care ur regula usul, va trebui să pres- 
crie autopsia cadaverelor. In tot _casul cremaţiunea va 
trebui să fie facultativii şi neobligatâre 1). 

De curând D-nu Dr. Gaunal a adresat consiliului mu- 
nicipal din Paris, un memorii relativ acestui. subiect. 

< Representantul cel mai cunoscut al îmbălsămărei, 
adică systemul conservator priu excelenţă se arată favo-. 
rabil incineraţiunei şi pledsdă causa sa cu căldură 2, > 
Ac6stii importanti lucrare pe care timpul nu'mi-a permis 
a'mi-o procura, este de cea mai mare importanţă. El pune 
ca principiă că cremaţiunea să fie facultativă, lucru de 
cea mai mare importanță şi care trebue admis de toţi. 

Punctele care le trat6qă sunt cele următâre: I-ii, cari 
sunt corpurile. ce le vomarde; al II-lea, prin ce midloc le - 
vom arde; al III-lea, ce vom face cn cenuşa lor şi al 

IV-lea cum trebue a procede ca criminalii să nu găsâscă 
În cremaţiune o garanţie de impunitate. E 

Aceste puncte fiind resultatul dorințelor mele asupra 
» eremaţiunei, pe cari voiam a le expune în a doua con- 
ferinţă a mea din 1876, pe care a trebuit în urmă să o 

ceded d-lui Dr. Economn, le voiii expune ca conclusiune 
“ale acestui capitol. RR 

In Belgia, Academia regale de medicină a primit o 
comunicaţiune importantă din partea D-lui Kuborn, care 

propune cremaţiunea, ca singurul midloc practic şi eficace 

în: contra cadaverelor de pesta bovini. Conelusiunile sâle 
sunt că inhumaţiunea nu satisface de loe cerinţelor hy- 

" gienice, şi al II-lea, că numai prin inhumaţiune vom pu- 

  

1) Gazette Hebdomadaire, 10, Martiă 1876, No. 10. 

2) L'incincration des cadavres. La croix rouge. Mars 1877, Bru-. 

xelles.
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tea îndeplini acele cerinţi. S'a. construit chiar farnale 
ambulante pe apă şi pe uscat pentru acest lucru. Ast-fel 
„cremaţiunea va câştiga mult atât din causa comodităţei 
cât şi a eftinătiţei procedeului , 
“««In- Germania, .acâstă cestiune, graţie lui Kiichuemei- 
„Ster,-Steimann şi Reclam, a luat o desvoltare mare. Dr. 
Reclam:publică în « Monitorul sciinţific » din 1874, o 
„importantă scriere din care estragem următorele : 
ne. În: numele hygienei publice, sciinţa modernă voesce 
a reinvia 'anticul obicei al cremaţiunei morţilor. .... 
Ea» voesce a împedica ca morţii să devie un răi pentru 
cei vii; cu alte cuvinte a face ca morţii să devie un ră 
“pentru cei „vii; a face ca solul, aerul şi apele suteraue 
„Să se: conserve -pe cât va fi posibil, ferite de germii pes- 
“tilenţiali. | 
> « Inhumaţiunea şi cremaţiunea nu diferă în fond. 
im « Intr'amândouă casurile atomele corpilor se combină 

“cu: oxigenul aerului; într'amândonă casurile, productele 
“Anali de descomposiţie sunt acidul carbonic, apa şi ce- 
nuşia. > --. - 

- “La “Dresda, graţie lui Steiman şi inginerului Siemens, 
după mai multe experienţe cu aer încăldit, s'a obţinut 
“permisiunea de a se face un templu pentru cremaţiune, 
în care s'a ars în 1874 cadaverul unei pers6ne care es- 
primase “din viâţă acâstă dorință. - 
n-Se serie din Berlin ziarului Echoul Purlamentului care 
apara la Bruxelles : , 
+ « Societatea de cremațiune Urna, din Dresda, a adre- 

"sat 0 convrocaţiune la tâte societăţile de aceaşi speţă din 
„Europa, prin cari le invită a trimite delegaţi la congre- 
sul ce'l va ţinea la Dresda în dilele viitâre de 6 şi 7 

ai 
. 

  

31) Journal d'hygitne, 1877, No. 27, 41, 42, 43. Paris.
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lunii. Va avea loc-o şedinţă publică şi” o “alta: secretă, 
Se vor fuce şi experienţe. pe si ama e, 

Se pare că în Holanda ideia cremaţiunei are mai mulţi 

părtinitori. O societate: care are sediul 'săă la: Haga : dr 

număra 1300 membri. In Germania, se găsesc asenienea 

societăţi la Berlin, la Dresda, la Hamburg: „la Brenica, 

Breslai, Leipzig şi Gotha, Se ascâptă: delegaţi + Olandeti, 
Germani, Italiani, Austriacă şi Elvețiană.“ - 

„Trcă preoță sunt câscigaţi pentru acâstă reforaoă::i Lang 

din Zurich, Schost din Hamburg şi Paiz, de la Milan. In 
Germania, reforma posede trei organe oficiale ::: Corres- 

pondența pentru propagaţiunea Cremaţiunei, apare la Wal- 
burg ; Sănetatea, redactată la Leipzig de -profesorulRe-" 

clam, inventatorul procedeului de incineraţie a corpurilor, 

şi Amicul miedical al familielor, publicat la Dresda: Se 

va propune la congres fundarea unei societăţi : prin: ac- 

țiuni care se va însărcina a procura aparatele “necesarie. 

Reforma începută merge cu paşi repedi ; suntem siguri 

că toţi acei delegaţi carii aii luat parte la interesantele 

lucrări ce ati avut loc Ja Dresda, vor înmulţi activita- 

tea lor, întorşi în cercurile de unde asi plecat."Tot; de o 

dată, actele publicându-se, se vor putea convinge şi :pe 

acei ce-până acum sunt neutri, şi ne vor'servi şi: noă 

pentru scopul ce ne-am propus. : am a 

Dâr ceea ce este în adevăr .curios, d6ca se va adeveri, 

e că tocmai în Prusia, acâstă parte a Germaniei ce voe- 

sce chiar dâca nu e posibil alt-fel, prin Krupp, a fi con- 

ducătărea ideilor mar! şi mai ales ale destinelor” naţiuni- 

lor diverse, din Europa, dânsa care a aruncat clericalilor 

mânuşa, nu voesce nu numai a înţelege acestă reformă, 

d&r chiar n admite nici propagarea baselor ei. : -- 

Autorităţile din Prusia sunt forte ostile ideei cremaţi- 

unei cadaverelor. O asociaţiune formată în Berlin pentru a 

propaga acâstă sistemă, de distrugere. a. cadaverilor,-voind 
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a+organisa o colectă publică pentru construirea unui cup- 
tor de.cremaţiune la Gotha, a fost oprită de poliţiă. Mi- 
nistrul de: interne nu voiesce să îngăduie nici o încercare 
care-ar avea, de scop a esplica avantagiele acestei sys- 
teme.. -.. .. : E 
„Procedeul D-lui Siemens, fabricant de sticle din Dresda, 

se:compune dintr'un aparat care consistă din fref părță 
principale: generatorul sâi farnalul ce se umple cu com- 
bustibil, lemne s6ă .kok şi care produce oxid de carbon şi 
hidrocarburi, ca parte principală, cari sub formă de gaze 
trec--într'o a 2-a cameră, cubică, unde ardând în -presenţa 
aerului atmosferice ce este adus aci pe o altă deschidere 
produc. o. temperatură de peste una mie grade, capabilă 
de a topi metalele; acest aer încăldit ast-fel cu un ecces 
de. oxigen. din atmosferă este dus în camera 3-a numită 
calefactorul şi în care este pus cadaverul spre cremaţiune. 
„“In- Austria acâstă chestiune a făcut să se nască diferite 
asociaţiuni, şi să se producă în public o mulţime de tes- 
tamente în cari se citea dorinţa arderii subscriptorilor 
după mârte. La 6 Februarie 1874 consiliul comunal al 
Vienii a adoptat în unanimitate proposiţiunea următâre : 
«Relativ: la construcţiunile ce trebuese rădicate în noul . 
cimitir central al oraşiului, administraţia superi6ră va 
lua măsurile necesare pentru ca în acel mai scurt timp 
posibil :-cremaţiunea facultctivă să se pâtă efectua.» Uă 
damă. lasă o sumă de bani destinată la “construirea unui 
furnal gigantic unde ordonă prin testament ca să fiă arsă. 
“+ La New-York, esistă un templu destinat cremaţiunii 
după sistemul lui Reclam şi Siemens. 
"La 1874 Dr. Opdyke din Filadelfia a urs cadaverul fiului 

săă, într'nn farnal ad-hoc. 
“La Gallows-Hill, lângă: Washiugton sa instalat un 

„furnal. pentru arderea cadaverelor. EI este coustruit din 
tărămidă, cu o învelitâre de fier, are trei căminuri şi două
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camere ; în sala primirei se află un catafalc şi câte-va 
scaune pentru” părinţii şi amicii mortului ; furnalul are 

o lungime de 8 pici6re şi se va încălqi cu cok:  - 

Cenuşa va fi primită în urne mici cară vor fi aşedate 

în rafturi cu geamuri în sala de primire. Fie-care urnă 

va purta o etichetă, o fotografie şi inscripţiunile. 'sâă epi- 

taful ce vor voi să figurede acolo. Arderea -se va -face 

gratis la Gallows-Hill. a zi 

In Milan esiste un templul pentru cremaţiune situat în 

campo-santo, înfiinţat după ultima voinţă a cavalerului 

Albert Keller de Kelleler, de origine Sviţerian; mare: in- 

dustrial stabilit la Milan şi care la tăcut 'donaţiune 

oraşiului. Costă 70,000 fr. El a fost gătit târdiă, în tâmna 

trecută, abia, după planul constructorului întregului ci- 

mitir, al urchitectului Carlo Maciachini, care: adoptă sis- 

temele de incineraţiune ale lui Polli şi Olericetti.: Keller, 

dice în testamentul sâii din anul.18783: „Convins de sco- 

pul filantropic al încinerațiuniă, voiesc ca după -mârte-ră- 

măşiţele mele mortuale să fie arse.“ - mai cat 
y 

Ftă o dare de s&mă asupra templului din :Milan şi a- 

supra ceremonialului arderei cadaverului lui Keller, carea, . 

avut loc'anul acesta, luna Februarie, după o' corespon- 

dențăi a giarului Jilustrirte Leipziger Zeitung: sti 

Prima incineraţie în Italia. — Inaintea porţilor de- 

spre Nord-Vest ale Milanului la o”egală depărtare = de 

pârta Tenaglia şi porta Comacina (Garibaldi), se află noul 

Campo-Santo, care prin "“posiţiunea. sa magnifică, prin edi- 

ficiele sâle încongi6rătâre, portici, galerii, hale, crypte, prin 

oraşul săii, impune străinului aşa numitul cimitir inonu- 

mental, o necropolii, ce din depărtare deja suprinde “prin 

distinse edificii de marmură vărgată, executate în stil 

lombard. “Trecând prin lungile intrări cu bogate îufru- 

museţări statuare şi ornamentale, şi mergând “spre : ceu- 

rul spaţiului imens, care este aristocratical apartament,
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artistic, cu pădurea sa de columne, busturi, sarcophage 
pompâse, .medaliâne ; pe ambele părţi cu: monumente ce 
se. construe, în .frumâse ordine prin gangurile cimitirului 
în«multe: forme de templu, ajungem ast-fel la osariăi,, ce 
se xădică în formă de biserică pe o scară liberă, şi în 

„dosul; acestuia, -.spre. lungimea liniei centrului, prin de- 
paxtamentul :câmpului de morţi, la un templu .simplu, 
cenotaf, :ce se l6gi cu zidul împrejmuirei agrului sânt. 
Acesta este - templul de. cremaţiune înfiiuţat după ultima 
"voinţă a. Cavalerului. Albert Keller de Kellerer şi dăruit 

* oraşului. Milan, precum 'se vede chiar din inseripţiunea 
de.pe, architravul de Masupra columnelor. 
2-a anul trecut, . târziă spre tâmnă, a fost terminată 
clădirea acestei case de incineraţie cu cele ce se află ne- „cesarii gazometrului, după planul constructorului între- 
gului. cimitir, arhitectul Carlo Maciacchini din Milan, şi la; 22lanuarii a; c., doui ani împliniţi de la mârtea numitului donator. mărinimos, a fost inaugurată şi dată 
destinaţiunei : lui, prin incineraţia mortuarelor rămăşiţe „ îmbălsămate ce s'a fiicut' cu mare pompă. 
“E Că. atare a fost voinţa patriotului elveţian ne spune o altă inscripţiune. din capela construită în cimitir în apar- tnmentul . protestant şi în care repausăză acum cenuşa defunctului, . | 
-:«Convins. de: scopul filantrop al incineraţiei, voese ca după. morte, rămăşiţele mele mortuare să fie arse.» 'Testa- mentul din.1 Dec. 1873.— Keller aparţine prin originea sea unei :vechi familii din Znrich, du acest nume, care la 1711..afost înălţată la rangul de Cavaler imperial şi la mobilitate de împăratul Joseph. Bătrânul escelinte, a că- rui memorie va fi tot-d'a-una înălţată la Milano, Villa- noveta şi Mandello, pentru statuarea stabilimentelor sâle, pentru: marile lu întreprinderi în industria mătăsii pe când era în vi6ţă, precum şi pentru numerâsele institute
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de comune bine-faceri ce a lăsat sâii ce deja le-a făcut 
în viţă; consequent fiind el a căntat în ultimii ani.ai 
vieţei de a deschide drumul executării voinţei sâle, .pu- 
nându-se în corespondinţă cu literaţii şi practicii în pri- 

vința celei mai bune metâde de incineraţie şi a dorit a 
înlătura pentru tot-d'a-una dificultăţile legale prin inter- 

veniri pe la, Senat, Camera deputaţilor şi pe la autorită- 
ţile sanitare. Cu tâte astea a trebnit; încă mult -timp pâ- 

ună sa putut îndeplini acâstă destinaţiune  testamentară: 
A fost necesariii a se face imense preparative, multe. în- 
cercări cu sistemul de incineraţie al lui .Polli-Clericetii, 

şi tot atât de întinse corespondențe şi discuţiuni cu au- 

torităţile, până ce s'a terminat şi probat aparatul şi până 

când s'a dat aprobaţiunea ministerială.. Costul construc- 
țiunii se urcă de la 60 până la 70,000 lei noni. -.-: 

La 22 Ianuariii a. c. a duoa di a anului de la mortea 
lui Keller, a fost decisă, pentru consideraţiuni d'a -face 

epocă cu acestă primă incineraţie ; cimitirul monumental 

din Milan de pe la prânz a fost închis pentru  public=şi. 

tte înmormântările sistate, pentru ca, acea. incineraţie să 
se facă întrun mod solemn înaintea unui cere mare-de 
invitați, Cadaverul, care în tot intervalul a fost .pus în- 

tun cavoii provisoriă, din apartamentul protestant, atunci 
a fost scos, fiind nestricat, în urma unei îmbălsămără. 

reuşite, şi pus întrun cosciug, însoţit de preoţii protes- 

tanţă şi moştenitori, a fost dus la templul de incineraţie.. 

Dinaiutea acestui templu s'a făcut loc de şedere pentru 

numerosul public şi a curăţit gangurile de zăpada şi u- 

mezla prin care nu se putea trece. Cosciugul învălit.cu 

un postav negru, pus pe un piedestal cu râte, s'aduse în 

spaţiul desheis din templu, în mijlocul "căruia se afla a- 

paratul de incineraţie, cu 300 focuri de gaz. 

Aparatul consistă dintr'un sarcofag roman-antiey în 

formă de urnă de aprâpe 2 m. înălţime, construit din
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. piatră netedă, Capătul ostie nu este închis masiv, ci cu 
zăvor de metal, care se împinge în sus şi deschide par- 
tea de sus a sarcofagului ce apare ca un .coptor îmbră- 
cat.cu o manta de fer cu ducă grătare, încungiurat pe- 
ste tot cu tuburi de gaz. | 
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| a). Becurile cu gaz. — b). Uşa pe unde se introduce cadaverul.— :0). Grătarul pe care se aş6gi.— d). Coşul, — e), Regulatorul, 
„ Piedestalul menţionat eu cosciugul, la care partea de la cap este închisă cu un capae ce se ia jos, se rotâză de sarcofag şi s'aduce cadaverul în cât stă numai pe un grătar în egală înălţime cu deschidătorea. Acâsta se de- schide. Postavul se ridică ceva est inai 

| peste partea de dinainte,
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capacul cosciugului deschidăndu-se printr'o învârtitură a 

grătarului cu tot ce se află pe el, cadaverul învălit-în 
pânză, fără sgomot şi fiiră să pâtă vedea cei din pregiur 

cea ce se petrece, se împinge de odată în spaţiul cup- 
torului. , i 

Flacările s'aprind prin conductele subterane, se pune 
lacătul sareofagului, se depărteză piedestalul cu cosciugul 

gol şi s'ascâptă procesul incineraţiei, pentru care se cere 
timp de 11/2 ore. Im mijlocul încuietorii de metal, printr'o 

deschidere cu sticlă grâsă, se permite celor presenţi a ur- 

mări pe rând pas cu pas progresele incineraţiei. Fumul 

şi productele volatile calcinate prin incineraţie se conduc 
în aer prin un conduct subteran şi prin gazele din ga- 

zometru, ce este situat ceva cam isolat de templu. 
In acel timp preotul protestant ţinu un necrolog în 

limba, francesă, care expuse în sens plin de spirit liberal 

principiul incineraţiei din punctul de vedere bisericescă, 
consacrând repausatului ultimile cuvinte pentru iniţiativa 

sa, ce are să facă epocă în viitor. Asemenea vorbi ar- 

chitectul-inginer Clericetti ca reustarator technic al apa- 
ratului inventat de chimistul profesorul Giovanni Poli, şi 

încă alţă duoi. 

După ce se termină incineratia, sarcofagul pe din afară 

se simţea de tot; rece şi nu producea nizi un miros, se în- 

chise bine şi se sigilă; după aceea se încheiă un proces 

verbal care se subsemnă. In cele două qile următâre se 

luară în priimire cenuşa şi productele caleinse cari nu 

cântăreau 3 kgr. întregi, pe când cadaverul îmbălsămat 

era de 60 kgr. şi aceste rămăşiţe se puseră spre conser- 

vare într'o urnă de marmoră destinată d'o-cam-dată pen- . 

tru acâsta. Ast-fel prima incineratie în Italia a reuşit în 

oră-ce şi mai cu sâmă în privinţa estetică. > 

Dr. Philos. — Carl PPnisting 

Milano, 24 Febr. 1876 . 

1 

+
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S'ai consumat 43 metri cubică de gaz, cari equivaleză 
“unei cheltueli de la 11—18 francă, atunci când sar face 
uă. cremaţiune pe fiă-care Qi 1). «Resturnând cilindrul, | 
scheletul, care păstrase încă forma sa anatomică, s'a redus 
nu însă cu totul în pulbere, după cum se putea crede, 

“d&r în nisce mici fragmente cari semăna forte mult sco- 
rielor de vulcan, sâii mai bine petei ponce. — Părţile asu- 
pra cărora focul a avut o acţiune mai slabă sunt înche- 
ieturele 6selor tibia cu femurele ; diuţii ai fost mai toți 
găsiţi ; în fine câte-va bucățele de maxilă. — Craniul s'a 
redus în -pulbere. Este curios de a observa, că urnele fu- 
nerare, găsite la Pompei, presintă acela-și fenomen, probă 
evidentă că străbunii noştrii, Romanii, fără a fi cunoscut 
gazul, a căruia flacării întoemai ca, aceea a sufiitorului 
(chalumeau) cu care șe servă în atelierele de juvaeruri şi 
aurăriă, ajungeaii totuşi a arde cadaverele cu tot atâta 
perfecţiune ca şi noi 2» | 

Nimeni astăgi nu mai pote contesta Italiei, meritul să 
de a fi câştigat în atât de curând timp un loe din cele 
mai importante pe tărâmul nu numai economic şi. politie, 
etc., dar, ceea ce este nu may puţin greă şi pentru care 
a. fiiuct imeuse sacrificii, şi pe tărâmul sciinţifie. Nu este 
specialitate cara să nu aibă representanţi demni în acâstă 
veche şi nouă Italie! | 

In privinţa cremaţiunei &usă, Italia, putem cu dreptul 
dice că a lăsat cu mult pe cele-l-alte popâre mai în urmă! 

Se scie că acâstă naţiune a fost prima a res6lve în un: 
mod practic problemul destrucţiunii corpurilor prin cre- 
maţiune! — O societate pentru cremaţiunea morţilor, 
a fost organisată acum doni ani la Milan. Etă principa- 

  

E Gazette Ilebdomadaire, 4 Pâvrier 1876 No. 5. 
2) Gazette Hebdomadaive, 11 Feâvrier 1876 No. 0,
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lele resoluţiuni cari ai fost adoptate în prima sea şe- 
dinţă generală : ” 

1. Publicaţiunea unui buletin ca organ al Societăţet. 
2. O cerere consiliului municipal peuitru ca un regu- 

lament să fie stabilit, care să hotărască regulele ce vor 
trebui urmate în fie-care cas când se va efectua vre-o: 
cremaţiune. | 

3. Fixarea unui premiii de 250 lei noi sprea se adăo- 

ga celui de 864 ]. n. destinaţi de Institutul Lombard 
în favârea celui mai bun procedeii de cremaţiune ce se 
va presenta acestui Institut până la 28 Februarii 1877. 

Numărul societăţilor, care este deja considerabil, merge 
crescând în fie-care qi. Numai din Bologna, comitetul a 
primit 62 adesiuni !). 

A eşit de sub presă de curând în limba, italiană şi 

francesă, actele relative la cremaţiunea cadaverului lui Kel- 

ler. Acâstă broşură care conţine şi planul templului, etc., 
etc., este întitulată : cAtti de la Cremazione di Alberto 

Keller, > ea, descrie pe larg tâte fasele acestei chestiuni, 

S'a, dis că cremaţiunea cadaverelor este contrară reli- 

giunei! V'aşi întreba însă cum s'a înpă&cat ehristianismul 
chiar de la începutul săi cu cremaţiunea ?.... şi meritul 
săi ce) mai mare este că n'a făcut din cadaver, un cult 

superstiţios. 

Christianismul, în acâstă privinţă nu se preocupă de 
alt ce-va, de cât de a protege corpurile nâstre dupe morte, 
de ori-ce profanări, de ori-ce dispensiuni sacrilege. Numai 
prin cremaţiune vom putea îndeplini aceste cerinţă reli- 

gi6se şi morale! Numai prin cremaţiune cimitirele nu 
vor mai fi transformate în pieţe, şi uliţe, în timpul căror 
operaţiuni 6sele sunt aruncate în tâte părţile! 2). 
  

1) Gazette Hebdomadaire, 31 Mars, 1876, No. 13. 
2) Trimiţând să ia pământ pentru flori din sepăturile făcute pen- 

tru casele creditului funciar, am găsit mai multe 6se.—Pământul
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“Abatele Baccelatti profesor de dreptul canonie la Uni- 
versitatea din Pavia, s'a pronunţat în public ast:fel: 

” «Incineraţiunea sâă cremaţiunea cadaverelor, ast-fel dupe 
cum ea este prudent înţelâsă de profesorul Polli şi colegii 
săi, nu constituie o opiniune, care s'ar putea dice eretică ; 
teologii cei mai rigorişti ar putea, singuri a o considera 
cel mult ca temerară». 
"La conferințele publice ţinute în 1874 la Zurich, unde 
asistat: mai mult 'de 2,000 persâne, Preotul Lang, sus- 
ţinu tesa:: : ÎN 

" «Că 'religiunea nu are dreptul a se amesteca în acestă 
«afacere ! că” ideile . resurecţiunei remân aceleaşi. Prin vo- 
«inţa divină, dice el, cenuşa pote tot atât de bine a se 
«transforma întrun noă corp, ca şi pulberea unui schelet 
«devorat de venni.» ! ! 

„_""Ored că clerul ortodox român, din care n'a eşit nicio 
dată hidra jesnitismului, nici tirania inchisiţiunii, care aă 
„fost 'tot-dauna în capul chestiunelor vitale ale ţărei, va 

fi şi de astă dată la înălţimea sa şi sunt sigur că va 
conveni şi dânsul a considera ca şi pastorul Lang, că: 
«urna este un simbol mult mai poetic de cât mormântul 
şi mausoleul». 
""Religiuhea' înainte de tâte trebue se fă 0 poediă! 
““S'a obiectat asemenea cremaţiunei scumpetea operaţiunii, 
Dâr astăqi vedem că dupe procedeul lui Celericetti şi al 
lui “Gorrini, cheltucla sea se sue maximun la 6—7 frarci. 

“ Dape “procedeul lui Brunetti şi Thomson, eu este re- 
dusă la o sumă de tot minimă. | 
"La noi din causu eftinităţii petroleului, operațiunea ar 
costa cel niult 2—3 francă. 

  

d'acolo dus în curtea poetului nostru, D-l S. D-lui a putut obserra cum femeile care culeg din gâulă 6se, le aduna din curte, pentru a le duce la .:; . fabrica de negru animal! - 
Ce contrast!
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Obiecţiunile aduse de frenologişti şi antropologişti. nu 

mi-se par de loc seri6se. Astăgi putem prin musee,. prin 

descrieri, fotografii, desene, gipsuri, i păstra tot ce ne în- 

teresâdă. 
Obiecţiunea cea, mai seri6să ar fi acea făcută de medicii 

legişti. O dată corpul ars, multe elemente toxice sunt 

perdute şi ast-fel- am putea încuragia'crimele. Der avem 

de cât a constata într'un mod serios morţile; a nu mai 

lăsa otrava în mânele bicanilor, a sete din comerţ chi- 

britirile cu fosfor “cristalin, pentru a remedia acest r&ă. 

S'a aprobat mai ales în Sviţera următ6rea măsură: ca- 
daverele suspecte să se conserve 8 qile supt apă, pene 

când justiţia se va putea pronunţa. ! 

Se pot conserva stomachurile şi alte părță indefinit în . 
vase cu alcool etc. şi ast-fel crimele vor fi înlăturate. Obi- 
ecţiunile însă, pe care noi putem a le numi din. sentiment 

nu pot să aibă loc de cât la. persânele ce nu cunosc fa- 

sele prin care trece cadaverul inhumat. Alt-fel nu înţeleg 
de ce n'am preferi cremaţiunea, şi cenuşa ce resultă, unui 
mormânt nu tot-Wauna respectat; acâstă cenuşă în care 

vom puteu cultiva o fl6repe care mirosind-o, vom îmbră- 

țişa încă o dată pe acelea ce am iubit. 
'Trebue u constata cu o vie părere de răă, în ţera nestrii . 

de şi cestiunea cremaţiunii se agită de la 1857, că s'a 

scris fârte puţin. Am avut şi avem atâtea jurnale de me- 

dicină şi sciinţă în a cărora colâne nu veden, cu.regret, 

discutată acâstă chestiune, pentru a putea anima şi pu- 

blicul nostru. - 

D-l Dr. Felix, distinsul profesor, în două articole ale 

sale, unul relativ la Esposiţiunea din Viena 3), şi altul 

relativ numai la cremaţiune a căutat a îndeplini acestă 

lipsă simțită. 

| 1) «Revista, sciiuţifică» 1874 şi «Columna lui Traian» No. 2 din 

anul 1874. .
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"Acestă ideie până acum la noi nu are în public ad- 
versari. Rămâne ca cu timpul si vedem deci vom fi şi 
noi puşi în! posiţiune a profita de beneficiile sciinţei. 
S'a mai scris până acum may multe articole prin diare. 
T6te se griibese a ținea în chrent publicul Român cu 
câle ce se petrec în acâsti privinţă în streinitate. « Re- 
vistă sciinţifică»> a atins mai de multe ori, de şi fârte pe 
scurt; acest punct. Presa medicali 6nsă nu a dis nimie. 
< Revista contimporană » „a publicat deja o conferinţă ţi- 
nută “la 28 Martiii şi care a fost călduros primită de pu- 
blic: La acâstă conferinţă mai multe dame, medici, ofi- 
cieri, ete., etc., cereaiă liste pentru a se înscrie 1). Sunt con- 
vis că la noi nu va fi nimeni contra acestei inovaţii, 

In acelaşi an, la 24 ale lunei Maiii, D-nu Dr. Econo- mu 'Ath.'a ţinut prima sea conferinţă asupra arderei ca- daverelor; s'a tractat mai mult acâstă chestiune din punctul de vedere istoric. A doua sea, conferinţă, fu destinată părţei technice. | 
La noi cremaţiunea cadaverilor ar avea avantajul de a costa mult mai eftin; cantitatea mare de petrol brut ce se:află mai în tâte localităţile, gazul ce se pâte prepara diu el şi care costă fârte puţin ar face ca arderea unui cadaver' să fie redusă la o sumă de tot minimă. Gazul în aceste condițiuni preparat printrnn aparat inventat de D-nu Faugardy, si Parody care costi maximul, 2-—3000 de franci, ar fi lesne întrebuințat şi cu mare sueces, Ar trebui.ca presa şi ca Gmenii de sciinţă să se silâscii ca o datorie a lor a ţinea publicul în curent cu acestă cestiune şi d face ca clerul, guvernul şi ca Românii 

În general, să se convingă de utilitatea acestei sisteme şi se caute a o întrebuința acolo unde este reclamată mai urgent, " 

  1) Conf. publică 25 Marte, 1876. Despre cremaţiunea cada verelor. C. Istrați. ' - ,
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„Pentru momebt nu cerem cremaţinnea de cât pentru 

centrurile mari de populaţiune. In dorinţa mea de a:o 
vedea cât mai mult aplicată am făcut planuri de furnale 
mici cari să fie stabilite în drepta bisericilor de la ţâră, 
pe când usina' va forma aripa stângă servind tot uă-dată 

gazul produs a ilumina se6la, biserica, casa autorităţilor 

locale ete. Le voiii expune cn altă ocasiune sciind că.va - 

trebui încă mult timp pentru ca ele să pâtă fi puse în 
practică, 

Finesc der prin a susţine cu certitudine că cel mai bun | 
sistem de depărtare a cadaverilor este cremaţiunea lor.: 

Trebue ca Gmenii de sciinţă şi iniţiativa particulară să 
demonstreze şi să câră guvernului acestă. innovaţiune. 

Cremaţiunea va fi voluntară. 
Se va aplica ânsă obligator asupra cadaverilor pentru 

„care societatea nu cere nici un control şi cari n'aii lăsat 

o altă dorință. 

Nu scii cât ar trebui se facii atenti pe onorabila Efo- 

riă, a spitalelor civile asupra acestei importante cestiuni 

ca dânsa care tot d'auna a fost în capul marilor-ideiale 

renascerei nostre din puntul de vedere medical şi sciinţi- 

fie, să ia şi de astă-dată iniţiativa, pentru a presenta, ce-. 
lor ce dorese acâsta, mijlocul de a'l pune în practică; ea, 
să dea exemplul celor-l-alte instituţiuni de acâstă natură. 

Cenuşa morţilor se va păstra o sumă Gre-care de avi, 
"mai ales 'dâcă vom avea şi noi fericirea de a vedea ră-. 
dicându-se vre-un templu ca acel propus de comisiunea 

însărcinată cu acâstă lucrare în- congresul erortorişti or 

de la Dresda, '). 
„Din acestă cenuşă, la un termin fixat (pentru : acea, asu- 

pra căreia -nu se va ivi nici o reclamă); se .va semănau la 
fie-care dece ani în diferite localităţi a le câmpiilor nâs- 

  

1) Vegi Ilustrirte Zeitung 15 Talie 1876, No. 1724,
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tre ţinândusse un servicii divin. Particularii vor putea-o 
conserva în vase, urne, ete. Vor putea cenltiva în ea flori Fi 

soi s6ă dupe cum îmi propun a presenta în curând corpului fiat 

    

a pa e medical, se vor putea fuce din cenuşiă şi o resină 6re- 
â ai „pare bustul însuşi a repausatului. Ce voim mai mult ? Res- 

3t i * “urile nâstre ast-fel, vor fi conservate şi tratate cu sfin- - 
, să jeni, nu ca acelea-a ce se află în cimitirile părăsite s6i “iZa 9 

cA 5 date construcţiunei. 

Sunt conrins că cremaţiunea introdusă, în ţâra nâstră 
va fi proba cea mai evidentii, a moralităţei poporului Ro- 
mân şi a gradului înaintat de cultură la care am ajuns. 

„mm Nu pot crede că poporul nobil ce şi-a dat cele mai li- 
berale instituţiani din Europa să nu'şi afirme şi cu acestă 
ocasiune înaltele sâle disposiţiuni pentru a'şi apropia tot 
ce este apt al duce spre un viitor fericit, 
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