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Rememoroj pri Robert Koch 
de H. Mieênikov /) 

I. 
Sub la impreso de jus ricevita sciigo 

pri la morto de R. Koch mi volas rakonti 
al la legantaro miajn rememorojn pri êi tiu 
grand ega sciencisto, kiu trab oris novajn vo
jojn en medicino kaj taris tiom multe por 
la utilo de suferanta homaro. 

La nomo de Koch kompreneble estas 
al êiuj sufiêe konata. Sed êu komprenas 

:) Estas presita en moskva gazeto ,,Rusaj 
Sciigajoj" (Russk ija Vjedomost i) en la n-ro 118 de 
1910 (la 25 an de majo de malnova stilo), 

k lare patrinoj, vidantaj siajn infanojn se11~ 
dangerigitaj kontrau difterio kaj êu scias 
homoj, kiuj estas certaj, ke ili tre facile 
povas antaügardi sin kontraü Îlolero kaj 
kontraü la tuta vico de aliaj infektaj mal
sanoj, kiom multe en tio êi ili suldas al Koch? 
Koch eltrovis novajn metodojn por esplo
rado de la kaüzo de êi tiuj malsanoj. Dank' 
al li kaj Iiaj plej proksimaj disciploj dum 
nemultaj jaroj estis eltrovitaj la bakterioj 
de tuberkulozo, de intesta tifo, de difterio 
kaj de vico de malsanoj êe malsovagaj 
bestoj. 
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Malkovrinte la eksterajon de êi tiuj 
malamikoj, videblaj nur per mikroskopo, 
lertiginte trovad i ilin en malsana b rpo kaj 
kreskigi en artefaritaj nutraJoj. p r malsa
nigi per ili la eksper imentatajn best• jn, Koch 
tiamaniere don is netakseblan ilon p1 r bata
lado kontrau plej kruelaj vipoj de la homaro 

Malgrau ke Koch estis de pr1 ,fesora 
deveno (li naskigis en 1843 en Klausta l en 
montoj de Harc, kie lia patro estis profe
soro de Montingeniera Instituto) kaj ke de 
frua juneco li eksentis amon al scienco, li 
prosperis nur sufiêe malfrue sin fordoni al 
sciencservado. Post gimnazia kurs, li farigis 
medicina studento de getingena universitato 
kaj, ricevinte la gradon de doktoro, li de la 
komenco devis pro la vivekzistado sin 
priokupi per medicina prakt iko. Baldau li 
fa ri gis tre eminenta praktika kuracisto ( en 
Langehagen apud Hannover, pqste en Rakvic 
en Poznanio ), sed êi tiu laboro lin ne kon
tentigis kaj, farinte la ekzamenon, li ricevis 
la oflcon de sanitara doktoro en Wolstein 
en orienta Prusujo. Ôuste la saman tempon 
en êi tiu loko ekflamis epidemie antrakso, 
kiu per bestoj infektis ankau homojn. Esplo
rema kaj science agordita mento de Koch 
igis lin priokupi siA je serêad o de la kauzo 
de êi tiu tiom ofte mortiga infekta malsano. 
Jam antaue estis pruvite, ke la sango de 
la bestoj kaj homoj, mortintaj de antrakso, 
enhavas en abundeco bacilojn, kiuj Jau la 
opinio de kelkaj sciencistoj devus esti ri
gardataj kiel veraj incitiloj de êi tiu mal
sano. Tion êi pruvis multaj tre gravaj faktoj, 
evidentigitaj de la franca kuracisto Davaine, 
sed la demanda en gia tuteco rest is ankorau 
tre neklara kaj malsimpla, precipe dan~' al 
regantaj tiutempe medicinaj teorioj. Ouste 
tiam sub la influa de elrevigo, kiu sekvis 
la senvualigon de facilanimaj tezoj de Gal
lier, regis scienca skeptikeco rilate al la 
parazita teorio pri infektaj malsanoj. 

Kaj jen tiutempe aperas la laboro de 
la gis tiam nekonata juna sciencisto, kiu 
kiel 2 X 2 = 4 argumentas, ke antra kson 
kauzas la sama bacilo,~ pri kiu oni vane 
disputis tiom multe. Ciuj kontraudiroj, ne 
rebatitaj de Davaine, per si mem malaperis, 
êar Koch klare montris la tutan procedon 
de disvolvo de la antraksbacilo kaj de for
migado en gi de tre kontraustaremaj semoj -
sporoj, kiujn mortigas nek sekigado , nek 
suna lumo, nek temperaturo sufiêe alta. 

Tiaj gravaj rezultatoj estis ricevitaj de 
Koch per tre simplaj, sed plej spritaj, sam
tempe tute novaj manieroj. En s ia labor
êambro, sen iuj ajn laboratoriaj necesaJ oj 
kaj ankaii en malproksima urbeto li trafis 
solvi unu el plej grnvaj probl emoj de me- 1 

dicina scienco, pri ki~ vane cerbu mis plej 
patentitaj sciencistoj de pie· a~emaj sciencaj 
centroj. La eltrovo de K .: . t"-fs vera reve
lacio kaj kiam li mon~s .: n al la fameko
nata botanikisto el Bre-:.::..:: ;..;:ohn, êi tiu estis 
ravita kaj kunvokis prn;es ro~n de medicino, 
dirante al ili, ke jen aperas la ~ ,·a epoko 
en la scienco pri eàolo~o de ~alsa noj. 

Instigita per tiu su ·ces . KJch uzis la 
okazon, por - dum li esüi.- er. Breslau -
konatigi al si kel~ajn -netodojn. ellabo1 itajn 
de la scienco. Ois tiam meminstruitulo, li 
ellernis la tehnikan manieron dt: kolorigado 
de hlstoj, majstre ellabori.an en Breslau de 
Veigert kaj ankaü la manie- n de semado 
de mikroboj sur terpvmaj pe::etoj. praktika
tan de Schrotter. 

Pliriêigita je praktikaj _cioj Koch reve
nis Wolstein'on kaj kun neordina ra fervoro 
komencis esplori malsanojn. :..auzatajn per 
vundigo. Tie li sukcesis uzi no,·ajn meto
dojn kaj pruvi, ke bt:s,oj en laboratorio 
estas arte infekteblaj per bakterioj de di
versspecaj malsanoj. 

Tiom gravaj kaj multe prom,•santaj re
zultatoj sekvigis, ke Koch ricevis oficon 
en regna sanitara laboratorio en Berlino. 
Oni donis al li monrimedojn por sciencaj 
esploradoj kaj unu. poste du asistantojn. 
La laboro ekbolis kun pli granda fotio kaj 
baldau aperis la tuta volumo, per kiu al la 
mondo estis sciigitaj novaj manieroj de 
esplorado de mikroboj kaj precizaj metodoj 
de st€lrilizado kaj eltrovado de novaj bakte
riçj. Ci tie unuafoje estis priskribitaj kultu
rajoj de bakterioj sur gelateno - la maniera, 
per kies helpo ili estas tre faci~e apar tigeblaj 
el diversspeca bakteria miksaj o. 

Apenau la sciencistoj sukcesis orientigi 
en êi tiu riêhava materialo, la mondo estis 
surprizita per la eltrovo de la bakterio, kiu 
kauzas pulma_!l ftizon kaj aliajn specojn de 
tuberkulozo. Ci tiu laboro de Koch, aperinta 
en marto 1882, estas apog~o de lia supe
reco tiel en la senco de tehnika plenumado 
kiel en la~ senco de gia scienca kaj praktika 
signifo. Oi por êiam firmigis al Koch la fa
mon de unuagrada sciencisto. 

La metodoj de esplorado, ellaboritaj de 
Koch, montrigis tiom fruktodonaj, ke dum 
mallonga tempo, uzante ilin, lia unua asis
tanto Oafky pruvis, ke intestan tifon kauzas 
tre malgranda movigema bakterio: tifobacilo. 

Ne kontentigante per tiom riêa akiraio, 
Koch en 188~ veturas Egipton kaj Hindujon, 
por esplori ho]eron kaj alportas de tie la 
eltrovitan de li holeran bakterion, kies granda 
signifo por êiu estas~ kompreneb la, precipe 
en Rusujo, kie nun holero rememorigas pri 
si sufiêe senteble. 
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Reveninte de priÎlolera ekspedicio, Koch 
denove kun nelacigema energio komencas 
esplori tuberkulozon, celante trovi batalilon 
kontrai:i êi tiu kruelega vipo de la homaro . 
Dum kelkaj ja roj li kasite laboras en sia 
nova universitata laboratorio kaj en inter
nacia medicina kongreso en Berlin en 1890 
li publike anoncas, ke li sukcesis trovi la 
manieron de profilaksa inokulado de bestoj 
kontrai:i tuberkulozo kaj rimedon kontrai:i 
êi tiu malsano. Kvankam Koch ne klarigis 
la esencon de sia nova eltrovaJo, tamen lia 
famo de altgrade bonkonscienca kaj ekzakta 
sciencisto estis tiom grandega, ke neniu eê 
povis dubi pri gusteco de liaj tezoj. Baldai:i 
montrigis, ke la nova kuracilo de Koch 
konsistas el ekstrakto de kulturita tuberku
loza bacilo, kiun poste oni bapti!i per la 
nomo de tuberkulino. d tiu eltrovajo estas 
nominda unu el plej bonaj eltr.ovaJoj de 
Koch kaj generale gi estas la plej gravega 
eltrovajO de la lasta tempo. Konvinkiginte, 
ke tuberkulino efikas rapide kaj lai:ilitere 
magie sur lupus on de hai:ito, kiu estas unu 
el aperajoj de Kocha bacilo, Koch unuafoje 
dum la vivo sin senbridigis, pensante, ke li 
trovis la profilaksilon kontrai:i ftizo kaj la 
kuracilon kontrai:i êi tiu malsano, eê se gi 
jam ~uflêe estus progresinta. 

Ci tiu enrevigo komence disvastigis 
inter la tutmonda kuracistaro kaj publiko 
kaj poste alkondukis kontrai:ie al troa elre
v igo. En realeco - nun gi jam estas kon
fesite êie - tuberkulino bone efikas êe la 
komenca stadio de pulma ftizo kaj en multaj 
aliaj formoj de tuberkulozo; sed gi estas 
senefika en kazoj de forta disvolvi go de êi 
tiu malsano kaj ne kapablas antai:igardi or
ganismon kontrai:i pereiga influo de tuber
kuloza bacilo. La eltrovaîo de tuberkulino 
estis kyazaû krizo en la scienca agado de 
Koch. Ciuj liaj postsekvintaj lab oroj pri mi
kroboj de febro intermitanta, pri besta 
pesto, pri êevalmalsanoj en suda Afriko kaj 
pri beri-beri, malgrai:i ilia granda intereso, 
ne jam havas tian unuagradan signifon, 
kian havis la laboroj de la unua periodo 
de lia scienca agado. Legante lastajn labo
rojn de Koch, oni povus opinii, ke ili estas 
faritaj ne de li, sed de iu el liaj plej bonaj 
disciploj . 

La veron, ke eê suno havas makulojn, 
tute pravigis Koch per si mem. Neatingebla, 
kiam li eltrovas novajn manierojn en esp lo
rado de novaj faktoj, Koch !_le posedis vere 
sc iencan kritikkapablecon. Citiurilate estas 
notindaj liaj elpasoj kontrai:i Pasteur, de kiuj 
poste li mem devis rifuzigi. 

Tamen, se oni sur pesiltelerojn metus 
pozitivajn kaj negativajn flankojn de la agado 

de Koch, superpezo de la unuaj estus tiom 
pli granda, ke en rezultato Koch por êiam 
estas taksinda kiel unu el altegrangaj scien
cistoj kaj bonfarintoj de la homaro. Efektive, 
se nun tiom terura malsano, kiel difterio 
facile cedas al kuracado, gi okazis nur dank' 
al la vojo, traborita de Koch, ebliginta la 
eltrovadon de difteria bacilo, kiu estas ne
cesa por prepari la kuracilon. Se ne ekzistas 
io pli facila, ol defendi sin kontrai:i Îlolero, 
gi ankai:i okazis nur dank' al Koch, kiu 
eltrovis la incitanton de Îlolero kaj evidentigis 
gian malfirmecon . La eltrovaJoj de Koch kaj 
de liaj disciploj lud is tre eminentan rolon 
en la fakto, ke dum lastaj jardekoj la mor
talitato en civilizitaj landoj tre plimalgran
digis. Konsiderinte éi êion, ni havos neniun 
dubon, ke la bonfaroj, kiujn la homa ro ricevis 
de Koch, estas nekalkuleblaj. 

II. 

Malgrai:i ke dum elpasado de Koch sur 
la scienca kampo mt fervore min fordonis 
al studado de zoologio, la progresoj de 
medicino ankai:i tre interesis min. Kompren
eble mi estis arda partiano de la teorio pri 
la parazita deveno de malsanoj, sed mi 
konfesis gin nesufiêe pruvita. Do tial, kiam 
en 1876 aperis la unua laboro de Koch pri 
antrakso, mi tuj komprenis gian grandegan 
signifon kaj trapenetris min la S\::nto de pro
funda respekto al la ai:itoro. Ci tiu sento 
ankorai:i plifortigis, post kiam Koch montris 
al la mondo la manierojn de esplorado, de 
li eltrovitajn kaj presigis sian mirindan la
boron pri tuberkuloza baci lo kaj pri gia 
efiko al organismo. 

Baldaü poste mi ankai:i elpasis sur 
medicina kampo. Kiam mi konvinkigis, ke 
la incitantoj de malsanoj renkontas en orga
nismo plej dangerajn siajn malamikojn, kiuj 
estas blankaj globetoj de sango kaj al ili 
similaj elementoj, mi tuj incitis kontraü mi 
multajn kontraûstarigintajn sciencistojn. La 
plej dangera mia kontraüulo estis Koch, kiu 
sugestiis al siaj disciploj la necesecon ba 
tali kontrai:i mia teorio. 

En internacia kongreso de higieno en 
Wien en 1887 la plej proksima asistanto 
de Koch tre afable sciigls al mi, ke Koch 
tre interesigas je mia lasta laboro pri tifo 
rekuranta kaj dezirus konatigi al si miajn pre
paratojn. Sciante la rilaton de Koch al mia 
teorio, mi konjektis, ke li volus trovi kon
trai:isamecon inter la faktoj, de mi starigitaj 
kaj konkludoj, kiujn mi faris el ili. Mi kom
preneble konsentis al la afabla propono, al
doninte, ke mi mem veturos Berlinon, por 
montri al Koch miajn preparatojn. Kiam 
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post kelke • da tempo mi alvenis en tian la
boratorion en Institut o de higieno en Kloster 
strato, mi estis akceptita de liaj asistantoj, 
kiuj informi gis êe Koch kaj diris, ke li de
stini s la rendevuon kun mi morgai:i matene 
en s:a kabin eto. Por êiu okazo mi komencis 
montri al la asistantoj miajn preparatojn de 
tifo, petante diri al mi, êu ili estas sufiêe 
konvinkaj por pravigi miajn konkludojn. 
Unuvoêe ili êiuj respondis favore al mi. 
Vigligita per la sukceso, mi trankvile aten
dis morgaüan tagon. 

Alk ondukit a de la unua asistanto de 
Koch en lian kabineton, mi ekvidis sidantan 
êe la tablo ne ankorai:i maljunan homon 
(Koch estis tiam 44-jaraga), sed kun jam 
sufiêe granda senharaîo sur la kapo, rigar
dantan tra mikroskopo. Ne returninte al 
ni la vizajon nek manpreminte min, Koch 
demandis, en kio konsistas la afero kaj , 
informiginte de la asistanto pri mia alveno 
kun preparatoj, li antai:i êio atakis lin pro 
tio, ki al io ne estas preparita por lia îus 
okazonta lekcio kaj poste kun tre malkon 
tenta mieno deklari s al mi, ke li havas tre 
malmulte da tempo kaj ke mi montru al li 
la prepar atojn ki el ebl e pl ej rapide . T rakure 
ekrigardinte kelkajn el ili , Koch severtone 
kaj malgentil e diris al mi, ke li opini as êi 
tiujn preparatojn tut e ne konvinkaj kaj per 
rapidaj pasoj forlasi s la êambron. La kolek
tiginta j êirkai:i mi asistantoj, kiuj nur antaü
tage ,anoncis sin miaj konvinkitaj partianoj, 
êiuj hore aligis al la opini o de Koch. 

Konfuzita per ti a akcepto, tamen neniom 
sanceligint a ril ate al la vereco de miaj kon
kludoj , mi ekpostulis pe Koch novan 
rendevuon, pli dai:iran. Ci tiun fojon Koch 
devis konfesi mian pravecon, tamen li finis 
per jenaj vortoj : ,,Cetere por mi tute egale, 
kie estas ekstermataj bakterioj en organismo, 
- êu en êeloj, êu ekster ili : mi ja estas 
higienisto kaj miaj interesoj trov igas flanke 
de Viaj esploradoj". Ci ti o ne malhelpis al 
li tri jarojn poste dum la publ ika parolado 
en Berlina kongreso dekl~ri , ke li ,opinias 
mian teorion malvera kaj forjetind a arhivejon. 

Kiam kelkajn jarojn post la unua ren
devuo mi, estante en Berlino, denove alve-

nis Institut on de Koch (gi jam estis lnstituto 
por infektaj malsanoj) , mi limi gis min al la 
vizito êe Pfeiffer, administranto de la Insti
tuto, kun ki u mi havis diskutadon pri imu
neco kontr aü holero . Post malafabla unua 
akcepto mi kompreneble ne havis deziron 
viziti Koch'on. Sed li, eksciinte pri mia al
veno, mem vizitis PfeLffer'on kaj altgrade 
gentile renkontis min. Ci tiun fojon li tar is 
al mi tre bonan akcepto n ; persone li mon
tris al mi la Instituton kaj malsanulejon, 
detale rakont is pri siaj laboroj kaj fine po
stulis , ke mi kun mia edzin o tagmangu êe 
li. Ni adiauis unu la alian, restinte en p lej 
bonaj interrilat, ,j. Kio povu s inklini Koch'on 
al ti om abrupta saogo? Mi opinias, ke êi 
tion infl uis unuflanke lia malsukceso en la 
kur acado per tuberkulino de dangeraj kazoj 
de ftiz o, kiu malpligrandig is lian memkonfi
don; duaflanke la konvinko, ke mi ne estas 
tiom malprava kun mia teorio , kiel gi sajnis 
al li antai:ie. 

Miaj postsekvintaj renkontigoj kun Koch 
distingigis per plej amikeca karaktero. Tre 
ofte ni kune pasigis la tempon dum lia 
10-taga estado en Parizo en 1904, kiam ni 
sukcesis interparo li m!.!'.tajn aferojn. Malan
tau tre malvarma, iam severseka kaj preskai:i 
maldelik ata eksteraj o êe li estis kasita bona, 
iutempe eê delikafa koro. La sciencisto, kiel 
sajnis de la unua rigardo, tro sin fordoninta 
al ~pecialeco, Koch interesigis pri plej diver
saj sciencaj demandoj, volonte legis filozo
fiajn traktatojn (li pleje estis partiano de 
Mach), kaj vidigis neordinaran konatigon 
kun pentrarto. 

Kiam antaü malpli, ol unu jaro, mi 
Iastfoje v izit is Koch'on, mi trovis lin j unece 
entuziasmigit a pro pril aborado de la de
mando pr i kuracado de ftiz o. Li havis tian 
viglan kaj fresan aspekton, ke neniel oni 
povus supozi, ke li post tiom mallonga 
tempo por êiam forla sos la mondon. 

La perdo de êi t iu grandega sciencisto 
sendube estas tre grand a malgojo por la 
tuta homaro. 

Tradukis el rusa lingvo 
D-r o K. Sidfo 1,sk ij (Moskv o). 

La terapio pneumatika, giaj indiko; kaj kontrauindikoj. 
(R.e]erato, kia estis prezm tota at la posllw11gresa ekskursanaro de T. E. K. A . en R.eichenhall). 

Altestimataj kolegoj ! Karaj samideanoj! 
Vi donacis al nia banloko la grandan ho
noron de via persona vizito kaj tiaokaze 1 

al ni sajnas konvene vidigi al vi pl'ecipe 

ti on. kion vi tro,·os neoie en la tuta mondo 
samgrande kaj sambonege, nome niajn 
pneümatik ajn arangojn. 

Ili havas la famon esti p!ej grandaj en 
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la tuta kontinento kaj ilia vizitado pruvas, 
ke ili posedas samgrade la konfidon de la· 
malsanuloj kaj de la kuracistoj. Famaj kli
nikestroj êiulanda j alsendas siajn pacientojn 
al la kuraclokoj kun pneumatikaj arangoj, 
êar en la grandaj urboj tiaspecaj institucioj 
mankas. 

Stranga estas la fakto, ke eê la plej 
vastaj kaj kiel eble plej moderne organizi
taj malsanulejoj posedas neniajn pneumati
kajn arangojn. Oni trovas tie Zander'ajn in
stituciojn, Roentgen'ajn kabinetojn kaj lu
ksegajn banojn, nur la êambroj pneumatikaj 
mankas. 

Ni ne volas en tiu êi momento kaj 
loko esplori la kialojn de tiu êi apero; sajne 
<':..Stas la monmanko la kauzo malllelpanta. 
Car pro tio la klinika provado de la tera
pio pneumatika en la suprediritaj malsanu
lejoj estas neebla, gi devas farigi en la mal
fermitnj kuraclokoj, kvankam gi estas tie êi 
esence plimalfaciligata kaûze de la vivma
niero nekontrolebla de la malsanuloj, kiuj 
estas nur malmulte limigitaj en sia libera 
movado. 

La precipa tasko de la kuracisto êe la 
terapio pneumatika konsistas en la ekzakta 
respondado al la demande pri giaj indikoj 
kaj kontrauindikoj. Oni povas sentime cer
tigi, ke gi dependas sammaniere de teoriaj, 
kiel ~nkau de praktikaj spertoj. 

Car ni, êi tieaj kuracistoj, en la urbo 
de la plej grandaj pneumatikaj arangoj, ha
vas pli favoran okazon kolekti tiajn sper
tojn, ol en ia ajn loko, mi petas vin gen
tile, bonvolu permesi al mi fari kelkajn 
mallongajn rimarkojn pri la terapio pneu
matika. 

La ter api o pneu 111 a t i ka, kiel gi 
estas uzata kutime tie êi, konsistas en tio, 
ke la malsanuloj restas dum sep kvaronoj 
da horo en la êambro hermetike fermita. 
La n o r m a 1 a a e r p r e m o iom ~ost iom 
dum tridek minutoj estas plialtigata gis tri
cent sesdek milimetroj t. e. duona atmos
fero da superpremo; tiu-êi alteco de la aer
superpremo restas dum kvardek kvin mi
nutoj la sama kaj poste, dum la lasta duon
horo, la aerpremo revenas grade al la normo. 

La ae:·o, tiamaniere kunpremita, elvo
kas jenajn fizikajn kaj fiziologiajn efikojn. 

La meza situacio de la pulmo inter in
spiro kaj elspiro plialtigas ; la spira volu
meno kreskas; la negativa premo en la to
raka spaco pliigas, per kio la sangforfluado 
al la koro kaj la malgranda cirkaukuro tra 
la pulmo plifaciligas. La konsumo de oksi
geno es,_tas plialtigita. 

Mehanika efiko de la aero kunpremita 
estas, ke gi trapasas pli facile la katarajn 

sekreciojn kaj, dislokante ilin. favoras la 
elspiron; per la plilargigo de la plej mal
grandaj pulmoveziketoj la perifcra ekspan
sio influas ankau la pleurajn parietojn. La 
sangpremado montras nenian sangon, sed 
la nombro de la pulsubatoj kaj de la spi
rado plimalmultigas, kio estas efiko de la 
plibonigita gazelsango kaj de la pliprofun-
digo de la spirado. A 

A El tiuj êi supre nomitaj mehanikaj kaj 
hemiaj i!1fluoj sekvas jam generale la teri
torio de la malsanoj, pneurnatike kuracindaj. 

La plej ofte en la pneumatika êambro 
kuracata malsano estas Î1 r on i ka b r on
î, i t o. êe kiu la svelajoj de la mukmem
bran oj rnalaperas kaj la persista kaj malfa
cile forigebla rnuko plifluidigas. Malgrandaj 
atelektazoj farigas alireblaj por aero kaj 
denove partoprenas en spirado. 

PI eu ra j r e s ta J o j, tiel sur la pleura 
supraJo mem, kiel ankau en la.pleura spaco 
kaj en la samlima pulma teksajo, prezentas 
objekton por sukccsa kuraco en la êambro 
pneumatika. 

Per malrapida kaj ,2ingardema dozado 
eê rimarkindaj kungluitajoj kaj dikigoj po
vas esti malfirmigitaj kaj malligitaj. Plue 
pneumoniaj re~iduoj, kiuj iafoje sub 
la formo de infiltrajoj kaj atelektazoj persi
stas, sammaniere favore influigas, kondiêe, 
ke la proceso akuta estas finita. 

Malsano, tre ofte en la êambro rncu
matika kuracata, estas la br on Î1 a a s t m o. 

êar la esenco · de tiu êi malsano estas 
ankorau êiam iomete enigma, la sendube 
favora efiko de la terapio pneumatika êi tie 
estas teorie malfacile klarigebla. Estas supo
zeble, ke gi pli pere efikas, nome per la 
influo sur la kataroj, êiam êeest:tntaj. Mi 
persone ne malsat us ankau la momenton 
sugestian. • 

Anemiaj kaj h lorozaj statoj 
per la terapio pneumatika ofte rapide kaj 
frapante plibonigas. La hemoglobinenhavo 
kaj la apetito pligrandigas, la vizagkoloro 
rugigas kaj la laceco en la membroj mala
peras. Ankaû êe generala malforta konsti
tucio, sen specifaj malsanapero j, la terapio 
pneümatika bonege efikas, pliprofundigante 
la spiradon k~j ekscitante la sangcirkuladon. 

Sole mehanike klarigebla estas la fa
vora influo sur s te n o z o j e n su p ra j 
a e.r v o j o j post operacioj, sur cikatroj kaj 
traheaj kompresioj sekve de kropo kaj sur 
malbonaudo sekve de kataroj mezorelaj. 
Fine estas necese citi la senduban sukceson 
en ad i p oz e c o tro granda per la plialtigo 
de la oksidacio en la stofintersangado. 

Kaj la p u I ma e m fi z e 111 o? mi audas 
vin demandi. La pulma emfizemo, k;el mal-
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sano sui generis, apartenas jam al la teri
torio de la kontrauindi koj. Ce emfize mulo 
la pulmo trovigas jam en tro granda elspi
radstato kaj per plialtigo de la aerpremo 
la malbono nur akrigus. Tute alie kompre
neble influigas la tiel nomata kaj ne mal
ofte kun emfizemo konfuzata volumerz auctum, 
kiu nur konsistas el nelongedaüra j malhel
poj de elasteco, kaüzataj per la astma ka
taro. En tiu êi okazo la êambro sukcesple
ne uzigas, dum gi neniom helpas la emfize
mulon. 

Superflue ;'!Stos rimarki, ke k or di f e k
t o j ne su fi ê e k o m p e n si ta j kun akom 
pano de korastmo 11epre devas esti ekzili 
taj el la êambroj. Ci tien à.partenas ankaü 
la kataroj sekve de f I u ha I t o en I a 
br on Îl o j, dum aliflanke malgrandaj gra 
doj de degenero de la kormuskolo 
kaj koraj neùrozoj ne prezentas kon
traùindikojn. 

La demanda, êu tuberkulozaj ka -
t a r o j povas esti allasitaj al la êambro 
pneümatika, estas ankoraü disputebla. Dum 
iuj kuracistoj tiun êi demandon nepre neas, 
aliaj opinias, ke ftizuloj de la unua stadia 
senzorge povas esti allasitaj kaj fakte estas 
nekompreneble, kial personoj kun ftiza ek
sterajo, supraja spirado kaj limigitaj lokaj 
aperoj ne devus plibonigi sian genera lan 1 

farton, pliprofundigante sian ~pirado n. La 
emo al sangad o kaj febro komprene
ble nepr e malpermesas la uzadon de la 
êambroj. 

Iafoje okazas, ke infanoj kun kokluso 
estas prezentataj por la terapio pneùmatika, 
sed mi ne bezonas rimarki, ke tiu êi mal
sano ne estas kuracebla tiamaniere. 

En la kadro de mallonga parolado, kiu 
cetere precipe intencas Jingvan demonstra
cion, estas neeble nian temon iomete el
êerpi. Fin e permesu al mi nur du vor tojn. 

La terapi o pneümatika neniel estas kon 
siderinda kiel panaceo, kiu efikas miraklojn. 
Male, gi estas nur grava ero en la êeno de 
la nunt empa fizikodietetika kuracmetodo 
kaj kiel tia posedas la plej grandan va
loron. 

,,Medicino okupas la tutan homon, êar 
gi priokupa s sin pri tuta homo" diras Goe
the kaj kuracisto, kiu sin okupas pri la 
tuta medicino, ne povas malsati la terapion 
pneumatik an. 

Kaj nun, altestimataj kolegoj, ni petas 
vin afable sub nia konduko viziti la pn eü
matikajn kaj aliajn banaragojn, kiuj estas 
la fiero rajt igita de Bad Reichenhall. 

D-ro Fr. Stu.benvoll, 
Bad Reichenhall. 

Internacia enketo pri mortpuno. 
Belgujo. 

26. 
(Originalo esperanta.) 

Du seriozaj kialoj sajnas al mi kontrau
stari al reenkonduko aù al daùrigo de mort
puno . Unue la fakto, ke gia aplikado neniel 
malpligrandigas la nombron de mortigoj kaj 
krimoj. Estas eê male . Pruvas tion êi êiuta 
gaj faktoj en la landoj, kie gilotino aù 
pendingo funkciadas. La degenerinto, pli 
malpli ema al krimo, post iu ajn influo, 
facile estas logata al imitado per ekzemplo 
de krimuloj. La vanteco de juna krimulo 
incitegigas, pli kaj pli grandigas êe la ideo, 
ke lia nomo estas flugonta de buso al buso. 
Esafodo sajnas eê al li glora, per la sango 1 

aüreolita kaj gi lin tentas, gi §ajnas al li 
simila al tio, kio estas por la militisto la 
batalkampo, sur kiu la soldato mortas sub 
la standardo de honoro. Tiamaniere publika 
ekzekuto anstataü esti profilaksa farigas 
potenca rimedo de incito al la kr imo. 

Sendube, la kondamnitoj al mortpuno 
timegas gilotinon . La individuo, kiu trovigas 
en la soleco mallibereja, sub la minaco de 
certa kaj neevitebla mortpuno, sentas tre 
naturan timon en la koro. Sed tiu êi timo 
ne ekzistas antaü la plenumo de krimo. La 
perspektivo de esafodo ne haltigas la bra
kon de la krimulo. La adv0kato Henri 
Robert el Parizo, studinte aktaron de 
multaj krimuloj, atestas, ke mortpuno estas 
timiga rimedo post la krimo, sed ne antaü 
gi. Li asertas, ke anstataù malebligi la kri
mojn, gi iamaniere ilin kaüzas. 

Tial mortpuno, malap erigante grandan 
nombron da krimuloj, naskas la saman aù 
pli grandan nombron da ili, ne povas do 
esti nomata sociala progreso. 

Dua kaj ne malpli grava kialo estas la 
afero pri respondeco. Nur preterpasante mi 
ektusas la cirkonstancon, ke la jugisto po
vas erari. ,,Erran~ hwnanum est." Mi eê di
ros, ke la jugisto ofte memvole sin trompi 
devas, spite la voêo de lia konscienco, spite 
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senpartieco kaj justeco, proklamante sen
kulpa la individuon, kiu Jau lia scio estas 
kulpa. Sekve oni povas dubi pri la justeco 
de la jugo kaj êiu fido en gi falas . 

En multaj kazoj ne ekzistas responde co, 
certe pruvebla. Ekzistas vere krimuloj re
sponda j Jau la vera senco de la vorto, sed 
ekzistas ankau krimuloj duonrespondaj kaj 
nerespondaj kaj en êi tiuj kategorioj diversaj 
la limoj tute ne klare estas desegnitaj. 

Sed ni akceptu, ke . la krimulo estas 
aginta tre konscie, klare komprenante la 
malbonan agon, kiun li faris. Plie ni akceptu, 
ke li estas recidjvisto konscia, kulpa pri 
serio da krimoj. Cu la respoqdeco talas tuta 
sur lian propran personon. Cu aliaj kauzoj 
au aliaj personoj ne partoprenas en la re
spondeco kaj punindeco ? 

Ekzistas du partioj, el kiuj êiu . defendas 
siajn principojn. Spiritua listoj deklaras: l. ke 
la krimulo havas la samajn sentojn, kiel aliaj 
homoj, ke li pensas kaj agas, kie l ili ; 2. ke 
la homo _ posedas liberan volon, moralan 
volon, kiu lin taras morale responda, kiam 
li taras krimon; li estas do laulege jugota 
kaj punota; 3. ke la puno celas precipe 
per timigo malgrandigi la disvastigon de la 
krimo, gi do ne devas esti rimedo, por 
ekzili iamaniere la krimulon el la socio. 

Pozitivistoj au determ inistoj male diras: 
I. la antropologio kriminala lernas eksperi
mente, ke la krimulo ne estas homo normala; 
pro organaj anomalioj, au hereda, êu akirita , 
antauenpuso li aligas al varia, speciala klaso 
de la homaro; 2. la elpensaîo de la libera 
volo estas malvera kaj sekve la krimulo 
nerespAonda. 

Ci tie, kiel êe multaj temoj, la vero 
estas en saga mezo. In media vi?'tus. Mi ne 
povas pli bone gin esprimi, ol per la re
spondo, kiun taris nia statministro s-ro Le 
Be uA n e d um la kongreso de antropologio 
en Genevo en 1896 al s-ro Enrico Ferri: 

,,Resumite, en t iuj proponoj, kiujn mi 
nomas malgranda j, la hipotezo de krimulo 
origine naskiginta, Jau la skolo, en kiu Vi, 
s-ro Ferri, havas tiel altan rangon, entenas 
nenion, kio povus ofendi miajn principojn 
religiajn au senkuragigi miajn spiritualistajn 
konvinkojn. Spiritualistoj neus evidentecon, 
se ili rifuzus kredi la inklinojn de diversaj 
naturoj, kiujn êiu ajn morala infiuo atingi 
ne povas. Ili ne montros sin nefidelaj al tiuj 
principoj, atribuante tiûjn inklinojn al ata
vismo au degenerigo. Ke êe tiuj êi inklinoj, 
kiel êe mora la frenezeco, ekzistas kaüzoj, 
kies sulko trovigas en la anatom ia aü fizio
logia konstitucio de la subje kto, tion êi mi 
firme kredas, eê pro miaj spiritualistaj kon
vinkoj kaj mi deziras 1 ke iun tagon estu 

determinita la plennombra kaj preciza no
maro de tiuj stigmatoj. " 

Do diversaj inklinoj, diversaj taktoroj 
êirkauantaj, kies precizan rolon au etendon 
nia defekta jugo neniam povas fiksi, mal
grandigas gis certa grado la respondeco n 
de la krimulo. Mi citas interalie: hered on, 
sifilison hereditan, malbonan edukadon, 
ekzemplon, maldiligentecon de la gepatroj, 
mizeron, prostitucion ktp. ktp. ; medio, en 
kiu oni vivas, sezonoj, temperaturo, povas 
influi grandapar te la himulojn . Jen la cir
konstancoj , malgrandigantaj la kulpon. 

Sekve apliki maksimumo n de puno oni 
ne povas. Tiu maksimumo estas mortpuno. 

Sajnas, ke la Dia ordono : ,,Non occi
des" êi tie estas respektinda. Ni ne havas 
la rajton neniigi, mortigi nek monstro n fizi
kan nek monstron moralan. 

D-ro Broeckaert 
17 rue des Images, Antverpen . 

27. 
(Originalo franca). 

Mi havas honoron sendi al Vi miajn res
pondojn je Via demandaro. 

1) Ne. 
2) Asistinte neniam êe la nekropsio de 

ekzekutita krimulo, mi ne povas respondi 
tiun êi demandon. 

4) Ne, êar per sia êeesto la kuracisto 
sajnas kunlab ori en la ekzekuto; tamen la 
êeesto de la homo, kiel kuracisto, plenu
madanta profesion humanan, en la medio 
de ekzekutisto estas eble konsolo por la 
kondamn ito? La kuracisto povus konstati 
la morton, ne asistinte êe la ekzekuto. 
Sajnas al mi utile, ke la kuracisto konstatu 
la morton, por ke la malfeliêuloj ne estu 
enterigataj vivantaj au ne suferu pli longe. 

5) Jes, pri la unua parto de tiu êi 5-a 
demando kaj kun supraj klarigoj pri la dua 
parto de la demando, koncernanta la êee
ston de la kuracisto. 

6) Mi opinias genera le bona, ke la kon
greso medicina interesigu pr i tiu êi de
mando, êar la kuracisto havas êiam huma
nan influon. 

Mi permesas al mi atentigi Vin pri la 
artikolo en ,,Journa l" (en Par is') n-ro de 
la 1-a sepAtembro 1909 sub la titolo ,,Resti
tution". Gi disvolvas kun multe da talento 
demandon interesan, kiu estas en konekso 
kun mortpuno , nome : êu la kuracisto de
vas doni siajn flegojn al la kondamnito al 
morto, kiu atencis al sia vivo? 

D-ro Guillaume Wets-Hecg, 
Namur, rue Blondeau 11 bis 
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28. 

(Originalo franca). 

Bespondo je la 1-a demanda. 
A~u oni estas por au kontrau mortpuno, 

tio c1 havas tre malmulte da praktika gra
veco, êar neniam plu oni faros la pason 
malantauen, por reenkonduki mortpunon en 
Belgujo. La utileco de mortpuno estas re
f~tebla. Ôi ekzistas en Francujo kaj malgrau 
tio la(1 la lasttempaj statistikoj la krimmor
tigoj k~j mortigoj tie plimultigas. 

Pn la respondebleco, gi estas demanda 
kiun neniu pavas solvi. Mi kredas firme j~ 
la respondebleco morala, sed la responde
bleco juridika al ni elglitas, êar neniu estas 
kapabla elesplori la fundon de la anima 
de aliulo. 

Oni devas sin defendi kontrai:i krimu
loi, ~iel _o~i sin defendas kontrau êiuj mal
uttloJ, k1u1 pavas minaci al nia vivo indi
vidua au konfuzi la generalan ekonomion 
au socialan ordon. Oni ne diskutas pri re
spondebleco, kiam oni instalas fulmsirmilon 
kontrau fulmofajro au êirkaubarilon kon
trau kokidoj, kiuj îus ruinigis la legomgar
denon. Oni agas kaj tio êi sufiêas. Ni de
v~s same agi, kiam nia sendangereco au 
ma persona hava10 estas minacata de la 
homo kaj por la afero mem estas eo-ale 
s_u tiu êi homo estas freneza au mente tana'. 
Ciu malutila tendenco, de kie ajn gi verras, 
d~vas esti eliminita; tia estas la rajto au 
ph gus_te devo de la socio, rajto aü devo, 
ne_ b~z ta su: respondebleco kaj imputebleco 
ph au malplt granda êe tiu, kiu perturbas 
la ordon, sed sur la bezono mem, kiun ha
vas êiu individuo kaj la tuta socio sekvi 
!_t:ankvile siajn destinojn sub protekto kaj 
s~rmo de enlandaj legoj. De tiu êi teoria 
v1dpunkto, se niaj moroj ne ribelus kontrau 
gi_, _mo:tpuno. estus pravigita por certaj reci
d1v1stoJ, spec1ale dangeraj. 

Respondo je la 2-a demando. 
-N~ ek~ist~~ lezioj cerbaj, karakterizaj 

por kr!muloJ; 1h ne ekzistas ankau por fre
nezuloJ._ Kvankam mi ne pavas citi precize 
la k~zo1n,_ _tamen estas certe, ke oni jam 
trov1s lez101n, ~e ne anomaliojn gravajn, en 
la cerbo ~e knmuloj ekzekutitaj. La kranio 
d~ u~~ knmulo, ekzekutita en Belgujo, kiun 
m1 v1d1s persone, montris evidentajn signojn 
de denaska degenerigo. 

Respondo je la 3-a demanda. 
Mi havas nenion plu aldoni al tio kion 

mi supre diris, eble nur tion, ke oni 'pavas 
es_plon la oportunecon de la postula, espri
m1ta de emmentaj personoj, nome, êu ne 
estus utile kastri certajn krimulojn, por es-

tingi la bestajn pas101n au por malebligi 
malbonan transdonadon heredan. 

D-ro Meeus, 
Direktoro de la kolonio por frenezuloj 

en Uheel (Belgujo'. 

29. 
(Originalo franca). 

Mi havas honoron sendi al Vi mian re
spondon je la enketo internacia, kiun Vi 
malfermis al la kuracistoj pri mortpuno. 

. La . plej granda progreso A de diversaj 
sc1enco1, ekzemple de fiziko, hemio, astro
nomio, estis realigita en la tago, kiam ri
!narkindaj homoj ilin liberigis de la tuta 
mfluo de metafiziko kaj decidis ilin bazi 
ekskluzive sur la faktoj pozitivaj, t. e. sur 
observado, eksperimentado kaj de ili de
duktita rezonado. 

Do, mi pensas, ke venis la momento 
por liberigi lau vico la sciencon pri homo 
d~ _êiuj elpensoj metafizikaj kaj psihologiaj, 
k1uJ, havante neniun pozitivan fundamenton 
povis nur kunhelpi por doni pri la natur~ 
homa ideon radikale malveran kaj por re
P:o_dukti _pri ti~ êi temo la grandajn erarojn, 
k1u1n __ om_ stang~s en aliaj sciencoj dum la 
111algo11gaJ tempoJ de la. regado de metafiziko. 

Sekve, antaii ol serêi la mezuron en 
kiu la prirespondebleco pavas esti det~rmi
nita, estas konvene prezenti la demandon 
principan : êu ekzistas prirespondebleco ? 
êu ~i. ne _e~tas u~u el tiuj komprenoj psiÎ10-
log1aJ, k1u1n om akceptis sen pripensado, 
kiel tiom da ali~j, kiuj apartenas al nia in
telekta hereditajo kaj kiujn la scienco ren
versas,_ kiam gi ilin renkontas sur sia vojo. *) 

N1 ne forgesu, ke la tasko de la scienco 
estas _malk?vri la legojn, kiuj regas la feno
menoin kaJ sekve ke studi science la homon 
~stas, apriorie, ~erêi ekkoni la legojn, kiuj 
lm potencas kaJ en konsekvenco serêi de
terminismon en tiu êi afero. Libereco estas 
nekonata_ entute en tio, kio estas objekto 
de la sc1enco. Do, parolante science estas 
ne!ogike kaj kontraudire starigi la de~andon 
pn respondebleco. Sur kiu argumenta de 
pozitiva speco oni povus sin bazi por cer
tigi la respond_eblecon de la cerb~, organo 
de la pe_nso kaJ de la agoj, kiuj el gi sekvas, 
dum om ekzemple al la hepato kal al la 
renoj atribuas funkciojn, precize determinitajn. 

~) Tiun êi ideo n mi disvolvis pli detale en la 
verkajoj sekvantaj: 
. Essai. sur la physiologie de l'esprit. Nouvelle 
1conograph1e de la Salpêtriere n-ro 2. 19J9. 

Instinct, habitude, automatism et reflex. Ibi
dem n-ro 5. 1909. 

. La respons 3.bilité humaine et la repression 
penale. Revue de Droit pénal et de criminologie. 
Octobre, Novembre, Decembre 1908. 
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Por solvi en maniero pozitiva la de- 1 

mandon, êu mortpuno devas esti aplikata 
al la krimuloj, oni devas sin turni nek al la 
malnovaj filozofioj, êar la scienco povas 
progresi nur liberigante sin de ili, nek al la 
medicino, kiu, kiom gi estas scienco, ne 
havas taskon sin priokupi pri la komprenoj 
pure spekulativaj, kiel la kompreno de re
spondebleco, sed al la sociologio. Por de
termini la naturon kaj amplekson de la puno, 
aplikota al la krimuloj, oni devas konsideri 
sole la gradon de ilia malutilado, sed ne la 
gradon de respondebleco, êar la malutilo, 
de ili kaüzita, restas la sama, êu ili estus 
aü ne estus respondebla j laü la malnovaj 
ideoj. Do, egale kiel oni konsentas por kon
fesi utilecon de la higieno individuala, egale 
oni ne povas ne konsenti, ke iu higieno 
sociala estas tute same nepre bezonata. La 
malbonfarantoj povas esti konsiderataj kiel 
mikroboj patogenaj de la korpo sociaia. Ili 
kaüzas al gi malutilon, analogian al _ la mal
utilo, okazigata de la agantoj infektaj. La 
socio havas sam~ inter es on persekuti kaj 
detrui ilin, por eviti kaj la krimon kaj la 
k ont agi o n de la krimo. Ilia malutilado 
evidenta estas sufiêanta motivo de ilia de-

truado. La demanda estas nek pri vengado 
nek pri punado, sed simple pri la arango 
de eliminado, de antai:igardo, de higieno so
ciala. En sociologio, kiel en êiu alia scienco 
pozitiva, oni devas akcepti kiel gvidanton 
la prudenton, ne la sentimentojn. 

Ne ekzistas konata interrilato inter kri
muleco kaj lezioj cerbaj, determinitaj kon
cerne ilinn naturoo kaj ilian lokalizon. Do 
se oni êe nekropsio de krimuloj malkovras 
leziojn cerbajn, oni ne estas prava konsideri 
ilin kiel kauzo de la krimo, êar oni povis 
trovi similajn leziojn êe la homoj, kiuj ne 
estis krimuloj. 

Mi do opinias, ke demando interesanta, 
prezentota al la kuracistaro, ne estas la 
demando pri la determino ·de la responde
bleco, sed la demando pri la ekzisto mem 
de la respondebleco. La kuracistoj volu el
diri, êu la kompreno de respondebleco de
venas el la studo de fiziologio, de biologio, 
au de êiuj aliaj branêoj de la sciencoj me
dicinaj, kies tuto enhavas êiujn konojn po
zitivajn, certajn, kiujn ni akiris pri la naturo 
homa. 

D-ro L. Lejevre 
rue de Comines 22, Bruxelles 

Be:fe:ra toj. 
Interna medicino. 

He rz kaj Wi I lh ei m. La reago lau 
Cammidge êe sanuloj kaj malsanuloj. (Wiener 
Id. Wocltensclir. 1910 n-ro 24) La esploroj 
estis faritaj por klarigi, êu la dependeco de 
la reago laü C. de alimentaj influoj prezen
tigas nur êe pankreasafekcioj aü egale êe 
aliaj malsanoj, au êu la reago ne estas 
fiziologia. Okazon al la studado donis kazo 
de pankreascisto kun rupturo en la stoma
kon. Krom tio ia aütoroj esploris aliajn 
ma!sanulojn, kiel ankau sanulojn. Konside
rante la gravecon de hepato rilate al la 
materiointersango de karbonhidratoj, oni 
esploris ankaü hepatmalsanulojn. La autoroj 
resumas: 1 

êiuj esploritaj personoj kun sana he- .1 
pato montris post mangigo de 100 gm. da 
dekstrozo au levulozo riêetan pozitivan re
agon laü C., antaüe ne ekzistintan. 

Kvin kazoj de hepatmalsanoj donis 
malgrau konsumo de 100 gm. da levulozo 
negativan reagon. Unu el ili ankaü post 
konsumo de 100 gm. da dekstrozo ne donis j 
reagon laü C. 

Unu precize observita kazo de pan
kreascisto montris en tagoj de generala mal
bonfarto la reagon eê dum limigado de 
karbonhidratkonsumo. 

La origina substanco de la reago, kiu 
estas disigebla per feêenzimo, sajne estas 
kunmetita sukero au korpo, proksime staran-
ta al kunmetitaj sukeroj. D-r Sôs 

He r z (Wien). Pri bradikardio, hipotonio 
kaj hipoton ka bradik&rdio. ( Wiener klin. Wo
c/iensc!Lr. 1910 n-ro 21.) 

Statistikaj datoj pri mil kazoj de kor
malsanuloj, kiuj estis plejparte ambulatorie 
observitaj. La autoro resumas la rezultaton 
de siaj ~sploroj jene: 

1. Ce korsuferoj argumentas malalta 
sangpremo, se korinsuficienco estas eksklu
zita, por pure funkcia korafekcio. 

2. Ekstrasistoloj êe malalta sangpremo 
estas konstateblaj preskau nur êe korneürozoj. 

3. Nearteria sistola bruo kredeble ne 
devenas el kompensata mitralinsuficienco, se 
la sangpremo estas ma!alta. 

4. Frenokardio pli ofte okazas êe virina 
sekso, la korneurozoj, karakteriz:taj per hipo
tonio aù bradikardio, êe vira sekso. 
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5. La dominantaj simptomoj êe la ner
vaza hipatanio estas dalaraj sensaciaj en la 
regiana de la koro, êe la nervoza bradi
kardia korbatado kaj êe la hipatonika bra
dikardio A generala korpomalforto. 

6. Ce la bradikardio hipotonika ekzistas 
efektive ,,nervoza" kormalforto, eventuale 
kun albuminurio kaj edemoj. 

D-ro S6s . 
T h omas. Kauzo de riporompo tiel mal

ofta, kiel malagrabla por kuracisto. (Marseille
Médical 1910 lt-rO 13). 

La autaro, auskultante 66-jaran virinon, 
sentis subite sub sia orelo krakadon kaj 
ensovigon, dum la maljunulina ekkriis: ,,lo 
krakis". Morto per bronho-pnei:imonio. Ne
kropsio: rompo de la tria maldekstra ripo. 
Prove oni rompis la dekstran trian ripan 
per premo de 2,5 kgm., dum la saman ri
pon de 70-jara viro ne rompis pezilo de 
20 kgm. 

flirurgio. 
Brüning (Giessen). Kuracado de tu

berkulozaj ekmalsanigoj per tripsino. (Deat. 
med. Wochenschr. 1910, A 11-ro 35). Oni in
jektas 1°/0 akvan solvajon de tripsino ai:i 
leukafermentinan (Merck). La ai:itaro akiris 
la jenajn rezultatojn: La injektoj de tripsino 
liveras banajn efikojn êe kuracado de tu
berkulozaj higromoj kaj malgrandaj frigidaj 
abscesaj; eê malgrandan tuberkuloz_pn de 
la asta ani pavas per ili sanigi. Ce di
versaj hipasta tikaj abscesaj tripsina tute ne 
supcras la jodaformglicerinan emulsion. La 
artika tubcrku laza kun pli grandaj tuberku
laroj en la ostoj au puraj fungoj ne tai:igas 
par fermenta kuracado. Tiel same gi ne 
tai:igas por kazeigintaj au ankorau malmolaj 
limfomoj. D-ro Fels . 

]. Tarn ai (Budapest). Pri influo de la 
Momburg'a kompresio sur koro kaj cirkulado. 
(Deut. med. Wochensc!zr. 1910, Il ro 36). 
Bazante sin sur propraj spertoj, la autaro 
konsilas grandan singardemon êe apliko de J 

la Mamburg'a kompresio; neniam antai:i gia 
uzado oni devas preterlasi la ekzamenon 
de la funkcia de la cirkulado laü Katzen
steina ai:i alia elprovita metodo. êe kor
malsanulaj , êe angiosklerozuloj, same êe 
Basedovaj malsanuloj, nefrituloj kaj pleto
ruloj li nepre malkonsilas la Momburg'an 
êirkaukompresion , êar povas akazi, ke tia 
malsanula pro tro granda kompresia mar
tas ankoraü sur operacia tablo. Tiam pre
zentus vere nur tre malfortan konsolon, ke 
la martinta dum la operacio ne perdis eê 
unu guton da sar.go. 

D-ro Fels. 

Eh r I i ch (Wien). Pri eliminado de la 
muskolaro, kiel varmofonto, dum la Momburg'a 
sensangigo. (W iener klùz. Wochenschr. 1910 
,i-ro 14.) La ai:itoro sciigas pri la kazo, en 
kiu 15 minutojn past operacio sur la femuro 
sub Momburg'a sensang iga farigis signifa 
malaltigo de la temperaturo. E. konsideras 
tiun simptomon kiel rezultaton de kunpre
mado de la trunka kaj sensangigo de la 
malsupra duano de la korpo. Kontrolespla
roj sur bestoj liveris jenajn rezu ltatojn. Eli
minado de la malsupra duono de la korpo 
el la cirkulado li veras jam post mallonga 
tempo (30 min.) malaltigon de la tempera
turo, past pli langa dauro (70 min.) altgradan 
perd an de varmo, kiu nur past kelkaj haroj 
kompensigas, aü povas fê kauzi, êe tre 
sentemaj bestaj, morton. Ce anemiaj bestoj 
sajnas la konsekvencoj de la malhelpo de 
varmoproduktado postefiki pli longe, ol êe 
la normalaj. Estas rekomendinde uzi la 
Momburgan metadan nur lau severaj indikoj 
kun speciala singarda êe anemiaj individuaj. 

D-ro S6s. 

Pediatrio. 
Ham burger kaj Schey. Pri -mal

grandigo de specifa vakcino-akceptemo dum 
morbilo·. r Wiener klin. W, ci/('I/Sr/ir(ft 1910, 
n ro 18). Dum studada de spccifa akcepte
mo de vakcinitaj infanoj kontraü la vakcin
limfo, uzata en la praktika, travis la auto
roj, ke la akceptemo estas êe m orbiloj gra
ve malgrandigita. La influada de interku
rantaj morbilaj sur la vakcinproceso estas 
jam kanata (Heübner). La obse rvadaj de 
la autaroj liveras vidpunktojn , kiuj perme
sas starigi hipotezon pri reciproka influado 
de la du infektaj malsanoj en la sama arga
nisma kaj provizore nur teorie interesa 
probl ema preparas la vojon por pluaj ekzak
taj klinikaj kaj eksperimentaj studad oj. 

D-ro S6s. 
Esch e ri c h (Wien ). Pri indikoj kaj 

sukcesoj de tiiberkulinterapio êe infana tu
berkulozo. (Wiener Uùt . Woc'1enschrijt 1910 
n-ro 20.i 

1. Tuberkulino, kun pli malpli da korpo
substancoj miksita, estas specifa toksino de 
virusaj, t. e. izopatia rimeda, kiu nur pere pa
vas influi la trakuron de la malsano per oka
zigo de reakciaj procesoj en la organisma. 

2. Specifa efiko de tuberku lina realigas 
nur en la arganisma ,,aliergigita" per antau
irinta infekto. Sur la loko de la aplikada, 
kiel arikai:i en la regiana de tuberkulozaj 
infiltrajoj, aperas inflamo, kiel kansekvenco 
de kunig-o de tuberkulina kun la anafilaksa 
reagkorpo kaj estas akompanata êe pli 
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granda_i kvantoj da tuberkul_ino per febral 1 

generalaj simptomoj. La apl1kado de _ _pleJ 
etaj dozoj de tuberkuli no k~nstate?le _ pl11gas 
la reagkorpon, dum grand aJ dozoJ g1~ mal
pliigas au tute forigas, kiel pruvas ho~. A la 
negativa surhauta provo. Samtemp_e pl11ga~ 
la antikorpoj, ligantaj tube rkuli1:on, k1el ankau 
imuneco de korpoêeloj kontra u tuberkul ozo- 1 
toksino. 

3. Terapie estas tuberkulin o ? ive~s~ 
uzebla. Oni ne uzu grandajn dozoJn, ktuJ 
elvokas altgradajn febra jn re~gojn. Male, 
per aplikad o de komence etaJ, poste ma_l
rapide kreskantaj dozoj, evitante_ generalaJn 
rea o-ojn oni povas inciti plialhgon de la \ 
lok~ infla mo kaj la akceladon de imunizanta 
pro ceso, kiu favo re influas la trakuron de 
la malsano (imunizanta metod o). 

Dua metodo de tuberku linterapio estas 
injektado de plej etaj kvantoi dum pl_i longa 
tempo sen notinda ilia pl alti go, pie\ bon e 
en etapoj, ekscitante tiel al pli altgrad~ 
funkciado la reagojn, kiuj estas destinitaJ 
kontraubat ali la infekton same, kiel tio 
okazas êe la spontanea resanigo (anafilaksi
ganta metodo). 

4. La imunizanta metodo bone prospe
ras êe pulmotuberku lozo de plenkreskuloi: 
kiel ankau en progresintaj kazoj en la plt 
malfrua infana ago. Male estas la anafilaksi
ganta metodo konvena êe multnombraj kazoj 
de Îlronikaj kaj latentaj tuberkulozoj en ko
menca stadio, au en la kazoj, kiuj estas 
nur klinike konstateb laj \au toksikaj gene
ralaj simptomoj kaj tau pozitiva reago de 
la surhauta provo - kazoj, en kiuj la orga
nismo nur per ekscitanta efiko de etaj tu
berkulindozoj es tu stimulata al energia reago. 

5. Prok simigante al ofta spo ntanea re
sanigo en la pli malfrua infanago kaj eks
kluzante tute malutilojn por la debila orga 
nismo, estas la lasta metodo plej konve na 
por la infana ago. Ôi efikas ne nur sani
gante, sed ankau profilakse kontrau poste 
prezentigontaj recidivoj . 

6. Kondiêo por prosperado de la tera
pio estas malesto de gravaj anatomiaj sangoj 
kaj relative bona fortostato, êar gi devas 
antau êio efiki stimulante al la reagaj pro
cesoj en la organismo . Estas tial dum tiu 
êi kuracad o uzendaj, same kiel dum êiu ajn 
kuracad o de tuberkulozo, la metodoj jam 
aprobit aj : kusad - aero - kaj lumkuracoj . 

AiUoresumo. 

Malsanoj haütaj kaj veneraj. 

F. Ma I i n o w s ki. Nuna stato de la 
kuracado de sifiliso per la preparato !!e 
Ehrlich ,,606" kaj gisnunaj rezultatoj de pro-

praj spertoj. (Przeglqd chor6b sk6my c!z i we
nervcznyc h 1910 n-ro 8). La autoro ne an
korau povas dedukti konkludojn pri kom
pleta elkura co de sifiliso t. e. pri generala 
seninfektigo de la orga nismo, tamen kon
sideras la ideon kiel bonan kai bazitan sur 
racionalai sciencai donita1oi kaî antaudiras, 
ke gi pli au malpli frue tute certe trafos 
sian celon. 

Jam nun la autoro decide asertas, ke 
,,606" efikas specife sur la sifilisaj simpto
moi, precipe gia efikeco estas frapanta êe 
malfacilaj kaj obstinaj destruktivaj formoj 
terciar iai. 

Malfacile estas decidi jam nun, êu 
,,606" eliminos tute la gisnunajn kur-'l.ca
dojn per iodo kaj hidrargo . En esceptai ka
zoi spirohetoj rezistas al la aga do de diok
sidiamidoarsenobenzolo. Eble en tiuj êi ka
zoi estas necese malfortigi la mikrobojn an
taûe per la gisnunaj rimedoj kaj poste de
nove injekti ,.606" au apliki kuracon kom
binitan per la malnovaj kaj la nova rimedo. 

Medicino eksperimenta. 
Lancer e a u x (Pari zo ). Etiologio kaj 

profilakso de la cirozo granulara de hepato 
(ankau nomata cirozo atrofia, cirozo alkohol
devena , de Laënnec). Akad. de med. Sjul.1910 ). 

La autoro ekspe rimente· elmontris, ke 
la alkoholai trinkaÎoj naskas ne la atrofian 
cirozon, sed la steatozon de la hepataj êeloj 
kun pligrandigo de dikeco de la hepat o, 
sed ke la atrofia cirozo estas kauzita nur 
de trouzo de vino. 

Poste li serêis, kio en la vino produk
tas la malsanon. 

Sajnas, ke la substanco koloranta ne 
estas suspekt inda, êar la v:no b!anka esta s 
pli dang era, ol la ruga. 

Trideko da kunikloj estis uzitaj por la 
eksperimento _i: al ilia nutraJ o estis miksita 
por unuj sulfata au bisulfato de kalio, por 
alia_i fosfato, tartarato, acetato, au eê nitrata 
de la sama bazo. 

Post 5 a(, 6 monatoj la hepatoj de la 
unuagrupaj bestoj prezentis leziojn, similajn 
al la cirozo vinodevena; nenio simila estis 
renkontita êe la aliaj bestoj. 

El tio la autoro konkludas. ke nur la 
ago de la sulfatoj de kalio estas kauzo de 

• la hep ata cirozo, ligita kun la trouzo de 
vino kaj li montras, ke tiu êi cirozo estas 
malofta en la regionoj (Lorraine, Touraine , 
Bourgogne, Suda Francujo) , kie la vino estas 
nek sulfura ta, nek gipsata; kontraue, gi estas 
ofta en la regionoj, kie oni trinkas vinojn 
au bierojn gipsitajn, sulfurita,in aü sulfititajn. 
Unufoje, êe podetala vendist o, oni trovis 
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gis 9 gramojn 
da vino. 

da sulfata kalio en unu litro I ol 60 jaroj por vira logantaro 61,5, por ku

L. finas sian komunikajon jene: 
1) La vino kaj ankaü la biero estas la 

êefaj kaüzoj de la afekcio tiel nomata cirozo 
atrofia, cirozo granul~ra de hepato. 

2) Tiuj êi trinkajoj estas malbonfaran
taj malpli per si mem, ol per la ajoj, uzataj 
por ilia konservado. 

3) La mortàlitato, rezultanta el la dai:i
rigata trouzo de tiuj êi trinkaj oj, nome 
en la landoj de importado, estas grava kaj, 
konsekvence, seriozaj rimedoj antauzorgaj 
estas necesaj. Inter tiuj êi rimedoj la mal
permeso de la gipsado kaj de la sulfitado, 
kaj ilia anstatauigo per ne malutilantaj pro
cedoj de konservado devas okupi la unuan 
vicon. D-ro L. j. 

Medicino. sociala . 
S. A. No vos e I s k i. Mortalitato de 

kura~istoj en Rusujo. ( h'l raportrij, legitaj 
eu X.I -a Piroy1J1:ct ko11g1·r:so de rusa) 7.·nracis
toj, ,.Jcazinta en P eterborgo 20-26 apl'ilo. 
Tra rluko de 1'1'81111/0 el ,,Prak tiê. Jlcdi r·i11a") . 
La koeficiento de mortalitato en Rusujo por 
viroj en la ago de 20-39 jaroj estas 8,25 
pro mille, sed por kuracistoj 8,74; en 
la ago 40- 59 jaroj por vira logantaro 18,27, 
por kuracistoj 21, 11 kaj en la ago de pli 

racistoj 95,67. Tiel estas evidente, ke la 
mortalitato de kuracistoj en Rusujo estas 
pli alta, ol la mortalitato de samaga rusa 
vira logantaro kaj êe kuracistoj la ord inara 
plialtigo de la mortalitato kun ra ago mon
trigas kun multe pli granda intenseso, kio 
plej akre estas vidata en pli alta ago, ko
mence de 60 jaroj, dum en Ei:iropo la morta
litato de kuracistoj estis pli m-alalta, ol 
meza morta litato de · la samaga vira logan
taro kaj multe pli alta ol la mortalitato de 
aliaj mentalaj profesioj . Lau la intenseco de 
apartaj mortkai:izoj êe ei:iropaj kura_s:istoj la 
unuan lokon okupas nervaj kaj psihaj mal
sanoj , memmortigoj, hepatmalsanoj kaj dia
beto. En okcidenta Eüropo estas malalta 
mortalito en kuracistaro pro pulmomalsanoj 
kaj pro tuberkul ozo. En la rusa kuracistaro 
lai:i ofteco de apartaj mortkai:izoj la unuan 
lokon okupas la tifo ekzantema, nervaj kaj 
psihaj malsanoj, memmortigoj; la ofteco de 
memmortigoj en la rusa kuracistaro estas 
ankorai:i pli alta, ol en la kuracistaro de 
okcidenta Ei:iropo. La alta mortalitato de rusaj 
kuracistoj dependas de kai:izoj profesiaj, de 
komunaj nefavoraj vivkondiêoj de la rusa 
logant aro enkomune kaj de specialaj nefa
voraj vivkonrliêoj kaj agadkondiêoj de la 
rusa inteligentularo, kies parto èstas la ku-
racistaro. O. Krajz. 

KRONIKO. 
Pasis jam la someraj ferioj kaj nova 1 

jaro universitata komencigas. Ankaü por 
praktikaj kuracistoj en pli grandaj urb oj gi 
estas nova jaro de agado kaj laborad o post i 
pli longa libertempa ripozo. 

La kolegoj samideanoj volu nun revi-
. gligi sian prapagandan fervoron, varbi 110-
vajn amikojn al la lingvo Zamenhofa inter 
êiunacia kuracistaro, akiri pluajn abonantojn 
kaj kunlaborantojn por nia esperanta revuo. 

Konforme kun la kondiêoj de la kura
cista vivo nia eldonado konsideras la trian 
eldonan jaron jam finita. Aperos ankoraü 2 
lastaj numeroj de êi tiu jarkolekto de ,,Voêo 
de Kuracistoj", sed ni komprenas, ke estus 
jam tre malfacile instigi la nove varbitajn 
kolegojn, ke ili ekabonu la organon por la 
jaro 1910 kaj ricevu por la abonpago nur 
2 novajn numerojn kaj 10 numerojn de la 
pasintaj monatoj. 

Tial ni jam nun malfermas abonon por 
la jaro 1911 kaj arangas konvenajn plifaci
ligojn, por unuflan'<.e instigi la novajn par
tianojn de esperanto al la abo.1ado kaj dua
flanke li veri al la malnovaj ami'.<oj senpagajn 
propagandil ojn. 

Nome êiu nova abonanto, kiu gis la 
1-a de decembro alsendos la abonprezon 
por 1911 (4·80 kron. = 2 Sm.), ricevos krom 
la abo nita jarkolekto I 911 ankail sen page 
kaj afrankite la tutan jarkolekton 1910. 

Tiu sama premio senpaga estas al la 
dispono de la gisnunaj abonantoj, kiuj povos 
uzi la duan jarkolekton 1910 kiel propagan
dilon, donante la ekzemplerojn de 1910 al 
la varbataj kolegoj. 

La abonantoj, kiuj nur en la jaro 1910 
ekabonis la revuon, povas ankaü ricevi kiel 
senpagan premion la jarkolekton 1909 an
stataü la jarkolekto 1910 kaj kiu volus havi 
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ambau kolektojn, rajtas ilin akiri por la 
kosto de elsendo, nome 1 Sm.= 2·40 kron. 

Tiu êi plifaciligo dauros tilmen nur gis 
kiam sufiêos la provizo de la jarkolektoj 
kaj êiuokaze gi êesos la 1-an de decem
bro 1910. 

La abon prezon por 1911 ni iomete pli
altigis, êar pro nesufiêeco de pagat aj anon
coj kaj nesufiêe multnombra abonantaro la 
elspezoj de la eldona 10 ne povis esti ko
vritaj êe la prezo 3·60 Akron. Multaj koiegoj, 
konantaj la malfacilajojn financajn de la 
redakcio, jam de longe proponis plialtigon 
de la abonprezo, eê gis la duoblo de la 
nuna. Tamen ni supozas kaj esperas, ke 
sufiêos la plialtigo nur je 0·50 Sm. = 1 ·20 1 
kron., se nur la nombro de abonantoj restos 
la sama au pligrandigos. 

Kelkaj kolegoj esprimis la deziron, 
ke ni starign ,,naciajn redaktoroj n", kiuj 
direktus kaj plifortigadus la kunlabora
don en êiu nacia grupo kuracista. Te- 1 

orie tia arango sajnas konYena. Sed prak
tike ni spertis, ke de la tempo, kiam la Var
sovia grupo de kura jstoj esperantistoj estis 
organizinta . referatan komision", dum pli 
ol unu jaro neniu referato de gi alvenis. 
La referata komisio dormis kaj ankaü apar
taj kolegoj, kiuj antaile memstare sendadis 
artikolojn, êesis tute kunlabori, atendante, 
ke jam la referata komisio forte laboras . 

Tamen ni ne kontrailstaras principe 
al la starigado de ,, naciaj redaktoroj" kaj 
se iu grupo nacia de k un 1 ab orant o j 
volus elekti nacian redaktoron, ni lin kore 
de antaile salutas kaj invitas al kuna la
boro. Lau nia opinio nek ni, nek iu alia 
estas kornpetenta nomini ,,naciajn redakto
rojn ", sed nur la kole5oj, kiuj me_m est as 
kunlaborantoj, povas en êiu nacio in
terkomprenigi kaj el inter si e 1 e kt i la na
cian redaktoron, donante al li precize difi
nitan instrukcion. 

Dume, por ligi pli intimajn interrilatojn 
kun niaj kunlaborantoj, ni publikigos en la 
jarç 1911 ilian nomaron sub la titolo de 
la j urnalo kaj konsideros ê i u j n kunlabo
rantojn kiel egalrajtajn konsilantojn en la 
aferoj de nia eldonado kaj la voêo de ilia 
plimulto estos por ni direktivo. De tempo 
al tempo ni dissendados al tiu êi konsilan
taro cirkulerojn, petante gian konsilon. 

Kiel kunlaborantojn ni komence publi
kigos kaj konsideros êiujn kolegojn, kiuj 
dum la lasta jaro alportis iun ajn helpon 
en la redaktado, do kiuj alsendis iun arti
kolon ail referaton. Krom tio ni akceptos 

1 

kun plezuro kaj gojo en la kunlaboranta
ron êiun kolegon, kiu alprenos devon al-

mena il unufoje dum A êiuj du monatoj skribi 
ion taugan por nia jurnalo . Sub tiu êi .kon
diêo êiu abonanto por 1911 povas kune 
kun sia abonmendo avizi sian aligon al la 
kunlaborantaro. 

Cetere ekster tiu êi k on s tant a kun
laboranta ro êiu ajn verkaf o, sendita al ni, 
estos bonveninta kaj danke akceptata. 

Tentis nin la ideo, ke ni organizu êiu
jare kunvenon generalan de la abonanto j 
dum la kongreso esperantista, por kune pri
paroli pluan disvolvon de la revuo. Sed 
tiaj kongresoj ne estas efektivigeblaj en 
serioza maniera kaj se kunvenus dek a(1 
dekkelko da abonantoj, ili ja ne pretendus 
la ailtoritaton, al kiu mil abonantoj devus 
sin klini. Tial sajnas al ni pli bona la ma
niero de ,,plebiscito", t. e. voêdonado skriba 
pri konkretaj demandoj, koncernantaj la el
donadon. Kiel la unuan enketon tiaspecan 
ni starigas la demandon, êu la legantoj de
ziras, ke en nia revueto estu presataj felie
tonoj, kiel en la jaro 1909? Ciu abonanto 
por la jaro 1911 skribu sian opinion en tiu 
êi rilato kaj la redakcio direktigos lau la 
plimulto de voêoj. 

Enkomune la redakcio akceptos danke 
êiun konsilon kaj primeditos êiun pro
ponon. 

Al niaj kunlaborantoj ankorau unu 
peto. Bonvolu skribi tre legeble, plej bone 
per skribmas ino kaj êiam nur sur unu flan
ko de folio. Estas por ni granda malhelpo, 
se ni estas devigataj transskrib i tutajn arti
kolojn. Oni konsideru, ke la kompost istoj 
ne estas espera ntistoj kaj se ili ne povas 
tute precize ekkoni ê:un literon, ili faras 
multege da preseraroj, kiujn korekti estas 
laciga laboro. 

Kaj nun, karaj amikoj de la lingvo in
ternacia, interkomprenint. · nin pri plej pro
ksima jara agado, ni kun fido en la eston
ton de la verda stelo alpasu al la laboro. 
En la jaro venonta la kongreso csperanti
sta en Antverpen' jam antaüanoncas sin kiel 
granda elmontro de la esperantista movado 
kaj ni ne dubas, ke tiu êi kongreso 111011-

tros sin grandioza, superante êiujn an~aüajn 
kaj proksimigante nin al la venko. Ni, ku
racistoj espera ntistoj, k uj nur tre malmult
nombre partopremis gis nun en internaciaj 
kongresoj esperantistaj, donu al ni rende
vuon en Antverpen', por nin persone reci
proke ekkoni kaj instigi reciproke al soli
dara, sistema penado. 

Kaj jen la dua enketo plebiscita, kiun 
ni malfermas, starigante al êiuj abonantoj 
por la jaro 1911 la demandon: êu Vi ve
nos al la kongreso esperantista en Antver~ 
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peno? Mi mem, la skribanta tiun êi inviton, 
respondas, ke mi tutkore deziras alveni kaj 
frate premi la manon al êiuj amikoj, kunla
borantoj, legantoj de ,, Voêo de Kuracistoj ". 
Se mi ricevos multajn jesojn de la deman
da, mi reparolos pri tiu êi afero, por ke nia 
kunveturo estu ne l]Ur plezuriga, sed ankau j 
multe fruktoporta. Car tamen bona preparo 
de la kunveno postulas multan tempon, oni 1 

decidu sin sen prokrastado, por ke mi povu 
anonci en la sekvonta numero: ni estas jam 
kvindek, cent, au ducent volontuloj. 

Por la kolegoj el orienta Eü.ropo la 
vojo al Antverpeno povas iri tra Prago kaj 
Dresdeno. En Prago versajne estos eble 
partopreni dumvoje en la Il tutaustria kon
greso esperan lista kaj konatigi kun tieaj 
simpatiaj probatalantoj esperantaj. En Dres
deno logas nin internacia ekspozicio de hi-
gieno. · 

La kolegoj el aliaj partoj de Eü.ropo 
atentigu pri la urboj, en kiuj estos dezirinde 
halti por unu au du tagoj. 

Kaj ni êiuj goje nin alvoku reciproke: 
gis revido en Antverpeno ! 

D-ro Mikolajslû. 
La kunligo de ,,Voêo de Kuracistoj" 

kun T. E. K. A. havis gravajn maloportu
necojn, kiujn ni klopodis forigi per kelkaj 
proponoj al la Estraro de T. E. K. A., pu
blikigitaj en la lasta munero. Sed la Estraro 
de T. E. K. A. rifuzis tiujn êi proponojn 
kaj plue avizis nin, ke gi ne prenos plu 
sur sin devigan abonon de ,, V. d. K." por 
la anoj de T. E. K. A. Fine oni decidis, 
ke T. E. K. A. kaj ,,V. d. K." devas de la 
fino de la jaro 1910 esti sendependaj unu 
de alia. 

Do "V. d. K." êesas esti organo de T. 
E. K. A. 

Malgraü. tio êi nia revuo apogos amike 
kaj samideane la agadon de T. E. K. A., 
ne rezignante tamen de bonvola kritiko, kiu 
ofte pli valoras, ol blinda admirado. 

,,Prager Medizinische Wochenschrift" 
(n-ro 35) komencis tradukon de nia enketo 

pri mortpuno. La tradukon germanan faris 
nia simpatia kaj sindo na kunlaboranto d-ro 
Adolf Bischitzky el Prag'. Ni ne dubas, ke 
tiu êi praktika elmontro de la utileco de 
esperanto en medicinaj interna ciaj rilatoj 
varbos novajn amikojn por nia lingvo inter 
germanaj kolegoj. 

- -- -
La redakcio ricevis: 
Sherlock Holmes en servo de la ,!iispana 

trono. No 5 de la Biblioteko de Casopis 
ceskych esperantistu. Prezo 75 hel. 

Turnov. 1. volumo de sistemaj mono
grafioj pri urboj, urbetoj kaj memorindaj 
lokoj en landoj de la bohema krono. Kun 2 
mapoj, 16 bildoj. Verkis dr. J os. Bélohla v. 

La Evangelio lau Sankta Joha,o. Tra
dukita el la originalo greka de prof. Wren 
]. Gristead, d-ro~ D. O. S. Lowell kaj rev. 
R. P. Anderson. Ce: Scripture Gift Mission, 
15 Strand, London. 

0-ro Achintre 

En marto de la kuranta jaro mortis nia 
satata kunlaboranto, unu el la plej fervo
raj esperantistoj, d-ro Achintre. 

Naskita en Paris' en la jaro 1853, li ko
mencis la militan servadon en 1873. Doktoro 
de la Pariza Fakultato, li ricevis la altan 
gradon de êefkuracisto de la franca armeo 
kaj de oficiro de la Honora Legio. 

Li Jus estis êesinta la aktivan servadon 
kaj pretigis gui merititan ripozon, kiam la 
morto lin ekkaptis. 

D-ro Achintre redaktis artikolon en 
,,Voêo de Kuracistoj" pri la Ruga Kruco 
kaj Esperanto. Ankaü. li skribis leterojn por
esperantajn en ,,Le Caducée", militkuracista 
gazeto franca. 

D-ro Achintre postlasas vidvinon kaj 
infanojn. 

Ni sendu al ili la esprimon de niaj plej 
simpatiaj sentadoj kaj niajn plej sincerajn 
kondolencojn pro la malfeliêo, kiu ilin trafis. 

A 

K o r e s p o n d a j o j. 
lnternacia komisiitaro por starigo de la 

medicina terminologio. · 
La unua kongreso de T. E. K. A en 

Aü.gsburg' akceptis mian proponon pri ele
kto de internacia komisiitaro por starigo 
de la medicina terminologio tiamaniere, ke 

êiu lingvo havos po du reprezentantojn. En 
konsento kun la prezidanto de T. E. K. A. 
mi ekkomencas la preparojn. 

Por plifaciligi mian laboron, mi petas 
êiujn kolegojn en la tuta mondo, kiuj kon
sentas kunlabori 1 sendi al mi iiian adreson 
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kaj samtempe ili bonvolu sciigi min, en kiu 
fako ili preferus labori . 

La tasko de starigo de tutampleksa 
votiaro medicina estas tre granda kaj estas 
nepre necese, ke oni iom apartigu la di
versajn regionojn. 

Nia vortaro do enhavos la jenajn partojn. 
1. fako : Anatomio. 

li. fako: Histologio, Mikroskop io 
a) normala 
b) patolog ia. 

III. fako: Patologio kaj Terapio 
a) nomenklatura de la malsanoj 
b) klinika terminologio. 

IV. fako: Airurgio 
a) operacioj 
b) instrumentoj 
c) flegobjektoj. 

V. fako: Bakteriologio. 
VI. ,, Fiziologio. 

VII. ,, Farmakologio. 
VIII. ,, Diversajoj. 

Mi mm petas la kolegojn, kiuj akcep
tas esti kunlaborantoj, ke ili elektu unu au 
plurajn el tiuj êi fakoj kaj subfakoj kaj sciigu 
min pri tio. 

La kunlaboranto unue nun havas la ta
skon doni al mi liston de vortoj teîmikaj 
en la fako elektita. Tiu êi listo devas esti 
skribita en unu el la jenaj lingvoj: franca, an
gla, germana, itala, latina kaj esperanta (kun 
klarigoj) t. e. la kunlaboranto starigas al
menau dulingvan nomaron de sia fako. 

El niaj kunlaboranto j ni elektos po du 
reprezentantojn por nacilingvo por la tra
vido de la listoj, kunmetitaj de niaj kun
laborantoj. Estos elektotaj tiuj kunlaboran
toj, kiuj alsendos al ni plej multe da vortoj. 
Mi povas avert i, ke la fako 1. jam estas 
prilaborita kaj do ne plu bezonas kunlabo
ranton. 

i:_uj post fino de iu fako ni dissendos 
provajojn al êiuj reprezentantojn por aprobo. 

Plie mi havas la honoron sciigi la ku
racistaron , ke s-ro Ch. Ver a x, la fama 
verkisto de teÎlnikaj vortaroj, akceptis esti 
mia kunlaboranto, kiel sekretario. Informoj 
pri nia agado estos publik igitaj en tiu êi Jur
nalo. Oni bonvolu sendi aligon kiel eble 
plej tuj. 

D-ro U!tlmann, 
Huttwill (Svis io). 

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A. 

KALKULRAPORTO DE LA KASISTO 
por la tempo de la 20-a de augusto gis la 23-a 

de septembro. 

LISC::O DE C::. é. K. 1\.-anoj 

kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910. 
(De la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60 

kr. kiel allonpago kaj la resto en kronoj tie êi ci
tita kiel enspezo de la kaso de T. E. K. A.) 

O-ro Millican pagas la suldon 4·90 kron. 
394 ad d-ro Gromann 1 ·30. 

Sume enspezoj . . . . 6·20 kron. 
Restis de la antaua kalkulo 214·91 

Enspezoj . . 221·14 kron. 
Elspezoj de la kasisto . -·45 kron. 
Restas en la kaso . . . 220·69 kron. 

Krom tio suldas al la kaso: 
Prof. Dor . . . 4·80 kron. 
D- ro Thalw itzer . 186·- " 

D-ro MillOlajsfli 
Kasisto de T. E. K. A. 

■!=========================:a 
1 La indikoj por la ,,Farina lactea Henri ci Nestlé'i". 

ê E IN FANO J: ~ êE PLENKRESKULOJ: 
Kiel nutrilo I Kiel dietet ika nutrilo 

êe suêuloj, se pro nesufiêa sekreciado de la lakt o l a sistemo êe konsumantaj malsanqj dt: la 
de duobla~ lakto (allaitement mixte) estas aplikenda. Ce ar lefara organisme, kiel dietnutrajo, spa-
nutrad o. Ce ablaktacio. - Ce nesufièa nuira stato de pli gran- ranta alburnenon kaj fonnanta 

daj infanoj (anemio, konstitucionala malforteco). adipon. - Ce malsanoj de là di
gesta kanalo, kiel dietnutraîo, 
facile asimilebla kaj plene resor
bebla. - Kiel nutrilo sen sub
stancoj ekstraktiv~j. Arteriosk le
rozo. - Specialajo en la nutra
<!o de maljunuloj (Lapponi). 

Kiel kuracilo 
êe dispepsioj kaj gastro-int estalaj kataroj, specialaîo êe lie! no
mataj malutil9j pro laktonutrado (Milch11ahr-schiide11: Keller kaj 
Çzerny). - Ce enterito foli,!<.ulara. - Ce diatezo spasmofila. , -
Ce diatezo eksudativa. - Ce perturbacioj de la nutrado êe su
êuloj, fl egataj en institutoj: hospitalismo, sepso kun gastrointesti 
nalaJ simptomoj (Fischl), mals_anigoj pro troa amasigo de suêuloj. 

Ce malsanoj de reno, suferoj de 
urinveziko, diatezo uratika. 

•i=========================-· 
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@) @) 
@ lnvito al la abono @ 
@) @) 
@ de @ 

! voêo DE KURACISTOJ i 
@ p o r I a j a r o 1911. @ @) @) 
@ Baldau ni komencos la IV-an eldonan jaron kaj petas êiujn amikojn, ke ili helpu nin @ @) en niaj pluaj penadoj. @) 
@) üu[l1 tri unuaj j aroj multaj kolegoj, konvinkitaj pri la bezono de internacia esperanta @) 
0 ligilo, sub '.enis nin, abonante po kelkaj ekzemp leroj de la revu o. Ne volante trouzi t ian êi ofe- 0 

@) remon, ni iomete pligrandigas la abonprezo n, kiu en la jaro 1911 estos: @) 
@ 4·80 kron 2 rubloj 4 markoj = 4 silingoj 5 frankoj = 1 dolaro. @ 
@) @) 
@ La abonmono n oni ,sendu nur per int ernacia postmandato. Nek bankoêeko j nek post- @) 

markoj estas akceptataj. @) 
@ La redakcio garantias tujan efekt ivi gon de la mendoj nur êe senpera abonar!o . 0 

@ Laabonantoj, kiuj sendos sen pere al la redakcio gis la 1-a de decembro 1910 @ 
@) la abonpagon por 1911 (4·80 kro n.), rajtas ricevi sen pa g e ka j a fr an kit e I a jar k o- @) 

l ekton 1910 au l a ja r kolekton 1939. 
@ La kolegoj, kiuj vo:us r icevi ambau jarko lektojn r1909 kaj 1910), aldonu al la abon- @ 

prezo (4·80 kr on.) ankoral'i 2·40 kron. kaj sendu sume 7·20 kron. @) 
@ La jarko lekto 1908 estas jam elêerpita kaj ni ne povas gin liveri. 0 

@) Ni aldonas al êi tiu numero la abonilon, kiun oni bonvolu sendi samtempe kun la @) @) abonpago, se oni volas ri cevi senpagan jarkolek ton. @) 
@) @) 
@ La abonmendoj estas êiam afektivigata j per la plej proks iml posto post ricevo de la @ 
@) abonpago. Ne antai1pagit aj mendoj ne estas akceptataj. @) 
@@@@@©©@@@@@©@©@©@©©@@@@)@@)@©@@@)@@ 

7 \iJALLl5GHHOF 
Tnaria-Enzersdorf am Gebirge 

' apud 171ENO (en distanco de 
1 horo) 

1?i'lft(6E]O t re bele lokila , J)~r UH kuracprocedo hz1-
I ka dieta. 

BonEgaj kuracsukcEsoj. 
Prospektoj ge rmanaj kaj 
esperantaj vo lonte elsenda

taj senp age. 

Carl Seyfertlt posedanto 

1 
Dr . Marius Sturza éefkuracist o. 
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