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lnternacia enketo pri mortpuno. 
Al tiu êi enketo, malferm ita anta ù kel~ 

kaj mona toj, instigis la cirkonstar1co, ke dum 
la pasintjara internacia Kongreso kuracista 
en Budap est aro da kuracistoj diversnaciaj 
formuligis rezolucion, malaprobantan de la 
vidpunkto kuracista mortpunon kaj dek la
rantan sin kontraù la partoprenado de ku
i·acistoj êe ekzekutoj. La prezidantaro de la 
kongreso rifuzis pro formalaj kauzoj pre
zen ti la rezolucion al voê do nado de la ge
nerala kongresa kunveno, eldiris tamen la 
supozon, ke la afero povos est i prikonsi
derata en la sekvonta internacia kongreso 
kuracista. 

Tia maniere la grava demand o pri mort
puno sin altru dis sur la tag ordon de inter
nacia kuracista diskutado kaj ni pensis, ke 
nia organo, esence intern acia, devas ebligi 
kaj plifaciligi la intersangon de opini oj en 
tiu êi rilat o. 

Nian koncernan demandaron resp ondis 
i is hodiau 7 kolegoj el Polujo, 3 el Rusu 
jo, 3 el Germanujo, 1 el Svisujo , 13 el Fran
cujo, 6 el Belgujo, 1 el Ameriko. Krom tio 
estas ankoraù antauavizitaj pluaj respondoj, 
kiuj estos publikig'itaj, se ili alvenos gusta
tempe per esti envicigitaj !au. la landoj de 
la opiniantoj. 
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La gisnuna rezult ato de la enketo estas 
signif,il per tio, ke la kur aci toj el Polujo 
kaj Rusujo elpasas decid e kontraü mortpu
no, dum la kuracist oj francaj kun miriga 
urianimeco pledas por mortpuno, apog ante 
sin sur preskaü la sama j mo ·,·oj kaj argu
mentoj. 

Sendube influis sur la respondanto jn la 
publika opinio en iliaj la□ doj, kiu e □ lasta j 
jaroj tiel en Francuj o, kiel en Rusujo kaj 
Polujo multe sin okupadi pri tiu êi temo 
kaj aperigis en ambau tiuj partoj de ECiro
po malsamajn tend encojn pro malsam aj kon
diêoj de la politika ,·ivo. En Francujo esta s 
ekzekutataj nur la plej dangeraj ordi naraj 
krimuloj, kontraCie en Rusujo la mortpunado 
de la politikaj jugitoj alprenis tiom vastajn 
dimensi ojn, ke al êiu civitano venis la de
manda, êu tiel granda sange1ve rso estas 
nerifuzeble necesa, des pli ke c:Jrdinaraj mor
tigistoj tie evitas mortpunon kaj esta s nur 
forveturigataj en malproksimajn mallibei-e
jojn. Kiel rap ortas la rusaj Jurnalo j en.5 la
staj jaroj estis tie eldiritaj 6,268 jugaj de
kretoj je mortpun o kaj 2,855 el ili estis ple
numitaj . dum onate 48 homoj mortis sur 
pendingoj. En la jar o 1906 estis monatoj 
kun 220 ekzekutoj. Tiuj êi ciferoj reme
m origas la plej sangajn epokojn de la me
zaj c~ntjaro j. 

Generale oni pavas diri, ke en la na
cioj, kiuj per mortpuno perdas multajn he
roojn de la nacia sendependeco, kiel ekzem
ple en Polujo, mortpuno estas abomeninda. 

Sed ni ne jntermiksos nin plu en la 
diskutadon , kiun ni malfermis, kaj repro
dukt os la ricevitajn respondojn. 

Polujo. 
1. 

(Originalo en pola lingvo). 

Studante lastatempe la aerveturadon mi 
eksciis, ke en la jaro 1782 la fama astro 
nomiisto Lalande esprimis la tiamajn kon 
vinkojn dt la franca Akadem.io en la jena 
frazo: ,, Ciuflanke estas elmontrita la ne
ebleco, ke la homo povu levigi en aero n 
au eê almenaCi sin teni pendanta en la aero" . 

Kiomfoje la scienco simile eraris ! Ho
diau kun indulga bedaCiro ni konstatas tiujn 
erarojn de la pasintaj delonge jaroj, tame n 
ni mem enfalas en novajn erarojn, kiujn nur 
la posteu laro klarigos kaj eê brulstampos. 

Abomenindan karton en la estinteco po
sedas la afero pri kulpo kaj puno. Tiuj 
inkvizicioj kaj turmentoj de la mezaj cent
jaroj, bruligado sur lignaro, dronigado de 
sorêistinoj, punado de frenezuloj, en nia ho-

di au.a kompren ·ie hontaI o terura . 
Sed ind ignant kaj 4 kan e in pri la estin 
to, sam tempe ni kon uas pendingo jn kaj 
salajras ekzekutistojf!. por puni per morto 
la malb onfarantojn. ajna al ni sufiêe, se 
antau la verdikto ek pertizi o" esp loros 
la mentalan staton de la krimulo kaj certigo s 
pti lia priresp ondeco. E tas jam vere tem
po, ke en tiu êi afero matenigu nova erao . 

Tuta mia naturo prote tas fervore kon 
traCi mortpuno . Tam en tie êi mi pavas gin 
konsideri nur de la vidpunkto kuracista . 

Ki.am mi kiel studen to universitata ek 
lernadis la medicin on, baldaù. mi akiris la 
konvinkon, ke la kuracis to kapablas resta 
rigi en pensa la bildon de la malsano, se 
li nur pavas esplori la kadavron de la mor
tinto. Tiel estas efektive êe la malsanoj de 
pulmoj, renoj, intestoj k. t. p. Sed mi ekse n
tis grandan depresion kaj senfortecon, kiam 
mi eksciis, ke la cerbo êe autopsia ne per
fides la sanecon aü malsanecon mentalan 
de la mortinto. Ekzist as do sanaj cerboj êe 
sendube forte eksan celita stato de la mento 
aü inverse evidentaj defektoj en la cerba 
teksaio sen gia sango en funkc ioj. Kiel ne
sufiêaj estas niaj rimedoj kaj metodoj de 
esplorad o, kia ana lfabetismo ankorau en 
tiu rilato ! 

Kaj jen subite tiu êi esploristo, kiu pri 
la legado en homaj animoj apenau lerna s 
la alfabet on, tiu êi kuracisto, antai:i kiu mal
fermigas vera senfundeco de enigmoj, estas 
alvoka ta de la jugdonanto atesti, êu la kri
mulo estas prirespondeca, do puninda au 
ne, êu li havis la fortojn de anima, por kon
traiistari al 1a allogo, aii êu li ne povis hav i 
tian kontraùstaremon. Kaj sajnas al ni, ke 
sufiêas nia scia kaj scienco, por respondi 
riel malfacilan demandon . 

La bodiaùa science starigis la tezon, ke 
nur la ,,malsano j mentalaj" ekskluzas pri 
respondeblecon, ke tamen la krimuleco mem 
per si ne pavas esti konsiderata kiel mal 
sana, sekve ke la krimulo, se li ne estas 
evidenta fi·enezulo, dev as respondi pri 
siaj agoj. Cu tia komprenado estas gusta? 
Cu tion êi ne kondamnos 1a posteularo kaj 
êu gi ne indignas pro la sorto de niaj kon
damnitoj simile, kiel nin indignigas la iamaj 
turmentegiloj. Cu ne estas penseble, ke la kri
muleco estas egale superanta kaj sa la simp
tomo de la mentala malsano, kiel la kolor
bli □ deco sala karakterizas la daltonismon. 

La kolorblinda cetere estas tute nor
mala hom o kaj nur tiun unu solan defekton ne 
pavas forigi kaj pri gi ne respondas. Kaj 
la krimu lo gis hodiaû respondas per sia ka
po pri la daltonismo de sia anima. Mi opi~ 
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nias, ke en sekvo de evolucio de kompre
noj kaj de konstanta progreso en sciencoj 
kaj civilizeco la homo perdos la kuragon, 
kapablon kaj profesion, por jugi kaj puni 
la proksimulon. Sufiêos, se li nur scios sin 
antaugardi kontrau malbono. Ni antaiigardu 
nin kontraii la krimuloj tiel, kiel estas al ni 
permesite nin antaiigardi kontraii leprulo, 
tuberkulozulo, pestulo, au furiozulo. La mal
sanulojn ni penas kuraci, sed neniam ni 
mallongigas al ili la vivon. Do ankaù la 
krimulojn kuraci kaj moraligi ni provu, sed 
senkondiêe estas nepermesite neniigi ilin per 
la mano de ekzekutisto. La malliberejoj estu 
domoj de korektigo, ne de puno. 

Al ni, kuracistoj, apartenas iniciati tiun 
êi novan eraon. Malkase ni konfesu, ke 
mankas al ni mezurilo kaj objektivaj meto
doj, por determini direkton kaj fortojn de 
la homa animo, sekve mankas êiàj donita
joj, por taksi ilian rezultanton, au la agojn 
de la homo. Ni êesu generale kunagi tie, 
kie estas pritraktata ne la korektigo, sed puno. 

Kaj jam mortpuno, kiel _ afero abome
ninda, neniam riparebla, kaj al nia kuracista 
profesio rekte kontraua, devas en kuracis
toj trovi unuavicajn kaj neelpeteblajn kon
trauulojn. 

Dume gis hodiau estas tute kontraue. 
Ne sole per kuracistaj opinioj koncerne la 
prirespondeblecon ni transdonas la kulpu
lon en la manojn de la puna nt a justeco, 
ne sole en silento ni konsentas al mortpu
no, starigita en la kodo, sed, o honto ! ni 
aktive partoprenas êe la ekzekuto de la 
krimulo. 

Tie êi estas deklarenda ,, veto" jam ne 
pro generalaj homaj konsideroj, sed rekte 
por sirmi nian kuracistan staton. 

Kion komunan havas la kuracisto kun 
agado de la ekzekutisto? Por kfo do li 
estas bezonata êe ekzekutoj? Al la ekze
kutoto ja nenio alia povas okazi, ol tio, ke 
li morton ricevos kaj por la aiitopsio estas 
sufiêe da tempo post la ekzekuto. Nia pro
fesia tasko estas savadi la vivon - ni do 
ne aliru tien, kie tiu êi tasko estas mokata, 
kie ne vivo, sed morto estas celo kaj tasko. 

Devizo de kuracistoj estu do: for la 
mortpuno ! 

Kaj gis kiam ni sukcesos reformi mon
don en tiu direkto, ni 1:ifuzu êiun, kvankam 
ee pasivan, partoprenon en tiu hontinda puno. 

D-ro Jozef Kadyi 

jaslo, Oalicio-Alistrio. 

2. 

(Originalo en pola lingvo). 

l. De la vidpunkto kuracista mi kort.a 
sideras mortpunon ne nur negusta, sed an
kau neallasebla, êar neniam oni povas de
cidi pri respondebleco de la krimulo, malè 
oni devas eldiri, ke li plenumis la Akrim~m 
sub influo de tre forta impulsa psiha, kiu 
lin faris nekapabla al atenta koordinado de 
pensoj. 

2. Sangoj anatomiaj en cerbo, eviden
tigataj êe helpo de gisnunaj rimedoj de 
esploro, ne rajtigas nin determini la animo
staton de la mortinto. Tre instrua por mi 
estas la kazo, kiun mi priskribis en ,,Prze
gl<!,d lekarski (1893 n-ro 22). lndividuo, 
herede sursargita, devenanta de la sanga
dulta kunligo de la patro kun sia filino kaj 
kies tuta familio igadis sin kulpa pro diver
saj malvirtoj, post mortigista atenco sin mem 
mortigis. Autopsio elmontris êe ekzakta es
ploro de la cerbo gian idealan konstruon 
kaj la kranio (nun troviganta en la muzeo 
de deskriptiva anatomio en Krak6w) estas 
normale kaj bone disvolvita. 

3. Tasko de la kuracisto estas kuraci 
kaj antauforigi malsanojn, ne plibaldauigi la 
morton. 

4. Partopreno de kuracistoj êe ekze
kuto ne akordigas kun la tasko kaj indeco 
de kuracarto; se gin faras la kuracisto, eks
kuzas lin nur dura necessitas, kiel ankaii 
aliajn. plenumistojn de la mortpuno; la scien
ca konsidero nur tre malforte lin senkul
pigas. 

5. Se la kongreso kuracista povas eldiri 
decidan opinion pri vivisekcado, des_ pli gi 
<levas eldiri gin pri mortpuno kaj pri asis
tado êe ekzekutoj. 

Eldiro de opinio pri mortpuno des pli 
estas gustatempa en Austrio, êar nova pro
jekto de puna kodo ne forigas mortpunon, 
sed gin nur limigas. 

Mi limigis min al la opinio nur laCt ku
racista vidpunkto, mi do preterlasis aliajn, 
ne malpli gravajn motivojn. 

· D-ro Bogdanik 
K,rak6w. 

3. 
(Originalo en pola lingvo). 

Al la internacia alvoko de ,,Voêo de 
Kuracistoj" ankau mi rapidas, êar mi estas 
kuracisto juga kaj de pli maljuna ago, pli 
longe observinta la mondon kaj la homojn, 
tial des pli konscia pri la vivo en êiuj giaj 
aperoj. 
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La enketon nunan, intere anta n multe 
éiujn sciencajn korp oraciojn ni dankas al 
la kongre 'so kuracista , antau nelonge en 
Budapest okazinta, kiu por la polaj kura
Gistbj postlas is malgojan re memoron, êar gi 
i:ifuzis al nia scienc o kaj arto kuracista, êie 
1-espektata, kune kun aLiaj kunlabo ri pro tio 
hur, ke gi est as pola ka j kies prezidant o 
àhkau pfi la nun a demando ase rtas, ke gi 
he taugas al la kongres oj kura cistaj . 

Laü mia opinio scienc o kaj arto ne 
konas la limajn kolono jn nek iliajn kolorojn 
kaj, superant e la romp igeman politikon, ili 
ahtauen marsa s en la mond on, trabatante 
al si la v:ojon, pli kaj pli almilitante la te
ron. Se pri mortpuno enketo internacia kaj 
êiu aparta kuracisto sukcese sin okup i po
vas, precipan rajton kaj sanktan devon al 
tio havas la kongresoj kuracis~aj, kiel kun
veno de plej eminentaj person oj, al pripa 
rolado de tiaspecaj aferoj plej kompetenta.

1 l. La unùan demandon de la enk eto 
internacia plej bone kaj por êiarnaj temp oj 
mallonge kaj precize resp ond as en du vor
toj la 5-a Dia ord ono : ,,Ne mortig u !" kaj 
en alia loko es tas aldir ite: ,,per kia glavo 
vi batalas, per tia vi per eos". 

Do la donint o de vivo kaj morto ~lare 
malp ermesis al la homoj mortigi estajojn, 
similajn al si kaj al ili. 

Mortigo de la krirnulo postulus Jau la 
principo: ,, vivo por vivo" mortigon de êiu 
ekzekutisto kaL de koncerna jugistaro kaj 
tio êi ree la jugon super jug oj kaj tiama
niere sen fino gis la last a kapo ho rna. Sed 
kun la ape ro de la Betleem'a stelo êesis 
por êiam la pri ncipo : okulo por okulo kaj 
dento por dento . Ekreg is amo, sed Dio mem 
êiam punadis la malbonon. La ril;?elintajn 
angelojn li malsupr enje tis de la altajoj, sed 
ilin ne mortigis , kvank am li esta s estro de 
füu vivo. Dio punadis erarojn kaj ilin 
êiam punas por eterna al ni instru o kaj 
triumfo de bono. 

êiu krimulo en la mondo meritas dum 
vivan jugon, sekve ankau post la konda
tnno li devas vivi hontinde, pene, pente, kun 
fastoj, rnalluma êambro, malmola lito k. t. p. , 
en malliberejo aü en dom oj de korektig o, 
proporcie al la krimo kaj puno, en êiama 
laborado, por sia vivteno kaj turmento gis 
la tempolimo, . difinita per la justeco, por ke 
li ankoraii plibonigu, ion lernu kaj sin ek
sentu homo . 

De la starpunkto kuracista morio, kiel 
puno por homoj, estas, Jau mi, neniam alla
sebla. Tasko kaj devo de la kuracisto 
estas: gardi, savi, subteni, plilongjgi vivon 
al êiu homa individuo, vivanta pro la volo 

de la kreinto ed neniam gm mallongigi, 
kvankam tiu êi vivo sa1nus ne bezonata kaj 
estus certe malutila, kïel êe la mals ano in
fekta kaj iafoje êe la malsano rnenta la. 

La krimulo, eê plej granda, dum kaj 
post la krimo, kiorn longe li vivas est_as 
ciam homo kaj pri lia vivo dispona Dw . 
T ratranêo subita de la vivo per mortpuno 
estus en multaj kazoj pli gus te favoro por 
la krirnulo êar gi estus definitiva finigo de 
la malfacila kaj terur a, iafoje tro longa ba
talo dum iva de la kondamnit o. 

La vorto : neprir esp ondebleco e ta ho
diau enkomu ne trouza ta kaj êiu krimulo pro 
simulado sirma s sin per tiu êi ,,orto, kie l 
per sildo kaj ê,: gi_a helpo_ dez iru.:'. ~en~un~ 
malbonaui . Lau rnia op11110, en ctaJ knm aJ 
auoj ne ~kz istas êe homoj neprire pon de
bleèo kaj en êiu kazo estas senkondiêe p u
ninda prires pondec o, êar êiu _ efekto hav ~ 
sian ka11zon kaj êiu krimo s1an celon kaJ 
planon iafoje tre pripensitan kaj malfacilan 
kaj êiam kalkulantan je la facila kre dern? 
de la proks imulo. Alkohol on frouzas la kn
mulo ordinarn intence kaj laüc ele, êar li 
scias, ke la ebriul o estas konsid era ta kiel 
neprirespo ndeca. Pro kio kaj kiar~i!e d_ev~s 
esti la eb riulo neprirespondeca. L1 ia tnnk1s 
koascie kaj intence ne akvon, sed brandon 
kaj trink is en la intenco ~ eb riigi kaj ofte, 
por diri pro kutimo anta u la estr aro, ke 
li estis ebria. Vere ebr ia ho mo estas ve
nenita, sc nkonscia, ofte tre m~lsana ka( or
dina re senforta, sekve al nemu ago tauga. 
êiu krimulo ebr ia, moviganta kaj _ofte tro 
moviâema, estas priresponde ca kaJ devas 
esti punata dufoje, por la plenumita krirno 
kaj por ebriigo kaj la _ebriulo .P?St sene 
briigo por la ebriigo kaJ por ru1111gado de 
sia sa.no. 

2. La duan demandon res pon dos la ko
legoj, okupantaj sin pri anatom io _ pat?logia 
kaj deskriptiva aiitopsioj en ho sp1taloj, me
dicino juga kaj polico ku.racista . La sangoj 
en la cerbo de la ekzekutito j, eê plej rimar
kindaj, ne rajtigis la vivintojn al la krimo 
nek la homajn jugojn puni ilin per mort o. 

3. Tiun êi punkto n mi respondis, kiel 
mi pensas, sufiêe êe la traktado d~ launua 
demando de êi tiu enketo. 

4. A istado de la kuracisto êe ekzekuto 
faras en gran da mezuro ofendon al 1~ 
inde co de la kuracart o, malaltigas gin malte 
kaj sen dubo humiligas la êeestantan ku,ra
ciston, êar la tasko de kuracistoj estas kaj 
eiam restos defendi la vivon kaj eltiri gin 
el la morto kaj por konst ati la morton post 
ekzekuto povas esti alvokata la kuracisto 
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mallibereja, se ne la urba, sed nur post 
ekzekuto kaj nur por tiu ago. 

5. La proponon, tie êi esprimitan, ke 
la kongreso kuracista eldiru sian opinion·: 
a) kontraü rnortpuno kaj b) kontraü asistado 
de kuracistoj _ êe ekzekutoj, mi apogas kiel 
eble plej insiste, kiel kuracisto kaj kiel ho
mo kaj mi asertas certe, ke sana prudento 

kaj sento de la indeco profesia ne allasos 
alian opinion pri tiu tre grava demando kai 
ke la kongreso kuracista, kiel pri tio _ êi 
plej kompetenta, eldiros sian opinion ka
tegorie pro sia rajto, ofico kaj devo, por la 
bono de kolegoj kaj de nia kuraca arto 

·generale . 
Tomas /vlqczka (Krakoiv). 

La helpado de rusaj virinoj dum kaj post la batalo de Mukden. 
(Daiîrigo). 

III. 

Pri la normala funkciado de · la Muk
den'a hospitalaro, mi ne parolos. En tiu êi 
urbo estis êirkaùe 1.500 litoj por gravaj 
vunditoj kaj 2.500 lokoj por malgravaj. In
tence mi diras: lokoj, êar la litoj estis an
statauigitaj per la terbenketoj de la zemlian
koj. Ne malpli, ol minimume 150 laikaj fra
tinoj, aninoj êu de la miJitaj, êu de la Rug
krucaj hospitaloj, êil!_rimede penadis help_i 
al la kuracistoj kaj hirurgiistoj. Ekzistis eê 
en Mukden botelo por la trapasantaj frati
noj, okaza hotelo, kies kamplitoj estis el 
brikoj au el ligno. 

Oni bonvolu memori, ke mi hodiaü 
vespere parolas nur pri la virina helpado 
kaj oni ne komprenu el mia parolo, ke tie 
1rovigis sole virinoj, unuj kuracistinoj, ail 
hirurgiistinoj kaj aliaj flegistinoj, sed hodiail 
mi flanklasas la viraron. Tial mi ne priskri
bas al vi la batalon de Oukanntoun, he1"oan 
epizodon, kiu ok~zis je ok kilometroj de 
Mukden. Sur ebenajo, sur kiu estis dissemitaj 
kelkaj domoj, falis en unu sola tago 12.000 
Rusoj kaj 8.000 Japanoj; mi kredas, ke ne
niu virino êeestis tiun buêadon. Sed vespere, 
post la batalo de Oukanntoun la rusaj vun
ditoj alvenis arnase al la stacio de Mukden, 
invadis kaj superp lenigis la hospitalojn, la 
vagonojn, la postenon de forigado, la halte
jojn k. t. p. Tiam la virinaj pacienco, ener
gio, sindonemo kaj kurago atingis sian plej 
altan grado11 kaj sin trudis al la admirado 
de êiu senpartia observa nto. Konfidencie mi 
konfesos al vi, ke mia amerika kunfrato kaj 
mi en tiu· tago trovis nian D am a s'a n v o
j on kaj perdis nereveneble malnovajn kon
traüjugojn. 

La batalo estis kvazaü perdita; la mal
amika kanono tondris je kelkaj kilometroj 
kaj oni gin aildis alproksimiganta . Malprok-

sime pasadis artileriaj veturilaroj; skadrof 
de rajdistoj regalopis al la nord o.~ Vagona
roj, plenegaj de municioj, nutrajoj, skribi
stoj, kontrolistoj, rnanovradis en la stacio, 
por trafi la vojon, kiun ili estis uzontaj al 
la sama direkto. Homoj kvazau frenezigis, 
disserêis sciigojn, farante pli multe da pa
soj kaj da parolbruado , ol da laboro. Kaj 
dume la foriga posteno de Mukden estis 
fariginta flegejo, ambulanco de la antaüo, 
)iospitalo de militiro, envagonigejo k. t. p. 
Ciuj funkciigiloj de la flegistaro tie trovigis 
kunigitaj kAaj dispusis unu la alian; en ne
ordigebla haoso, en kiu la voêo de la ka
nonoj ofte malaudebligis la voêon de la ho
moj, êiu penis serêi sian devon ·kaj agis 
kiel eble plej bone. 

Modestaj kaj nelacigeblaj agadis kun 
la kuracistoj niaj rusaj fratinoj kaj ilia te
rura laborado dailris 36 sinsekvajn horojn, 
dum kiuj eê ne unu plendo audigis, nenia 
senfortigo ilin faligis. Pripensu, ke estis tre 
malvarme - dek gradojn sub la nulo -
kaj ke la neelportebla sabla ventego, hel
panto de · la Japanoj, blovadis. Malheligis la 
êielo. Rusoj ne povas malfermi la okulojn 
por rigardi sudorienten al la malamikoj; je 
200 metroj de la stacidomo oni apenaü 
duonvidas altan konstruaj on. 

Meze en tiu bçiraktado kaj ventego mi 
precipe rimarkis obstinan lab oron, faritan 
de du virinaj aretoj kaj mi deziras priskribi 
al vi ilian agadon . Certe, la morala forto 
kaj la sinregado de la virinoj kantraCi la 
gravaj katastrofoj estas plej famekonataj; 
ili ja estis multfoje konstatitaj, sed mi ne 
antaüsupozis, ke ili povos atingi tian gra
don. 

En Mukden funkciadis sub du grande
gaj zernliankoj, duone subteraj, tio, _kion oni 
nomas posteno de dispartigo, S b or o i j 
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Punk t. êiujn vunditojn, alvenantajn piedire, 
rajde, portile, veturile, vagone (êar en tiu 
tago ili alvenadis . êiumaniere), oni direktis 
al tiuj du zemliankoj. 

Unu el ili estis provizita je benkoj, la 
alia je kamplitoj. La vunditoj, devigitaj ku
sadi, estis kondukataj en la duan. Tiuj êi 
vunditoj, devis elporti ekzamenon, ricevi ra
pidan bandagon kaj fortigilon, poste, pro
vizitaj je slipo, ili devis esti kondukat aj, 
izole au grupe, êu al la forigaj vagono j, 
rapide sargataj , êu al la najbaraj hospitaloj, 
êu al la operaciejo, êu al la êambro de la 
malsimplaj bandagiloj. 

Estis mirige vidi, kiel facile la vunditoj 
kaj portilistoj obeadis la laikajn fratinojn, 
kiuj prenis sur sin la task on ilin konduki 
al la taüga loko. La kuracistoj okupigis pri 
la kuracaqo; la administraj oficiroj, pro 
troaj zorgoj, estis ofte senpovigitaj; la fra
tinoj helpis igi disciplina tiun ekscititan ama
son; ili sciis paciencigi tiujn virojn, kvietigi 
ilian maltrankviligon; fine la konvinkemo de 
ilia parolo, la kvieto kaj konfido, truditaj 
de ilia êeesto, montrigis al ni êiuj, kiel atin
gintaj satindan rezultaton. 

Oum fratinoj tiel akompanadis vundita
rojn, aliaj helpadis al la kuracis toj, zorgadis 
pri la malgravaj flegoj, plenumadis la skri
badon (la kvankam malbenitan, sed nece
segan skribad on). En la zemlianko, pro ra
pidigo kaj evito de ir-reirado tabloj kun 
sanigiloj ruligadis inter la vicoj. Post aii 
antau la flegistinoj aretoj da fratinoj ~ kaj 
helpantoj pasadis, disdonante la nutrajon. 

Dank'al kia lacegigo de la virinoj ple
numigis kaj bone plenumigis tiu laboro, mi 
ne povus diri ! Tia estis la unua grupo de 
la virinoj. 

Apud la posteno de dispartigo estis 
starigita tre grand_a tendo kaj sub tiu êi 
tendo estis instalitaj ses bandag Qtabloj por 
ses grupoj de hirurgiistoj, fratinoj kaj flegi
stoj. La vunditoj, bezonantaj facilan opera- • 
cion au malsimplan flegaparat on,· estis dire
ktataj al tiu tendo, kies parto rapide plene-
gigis j e surkusitaj portiloj. ~ 

Ce tiuj tabloj operaciis kvar hirurgiistoj 
kaj du doktorinoj; êiun el ili êirkauis viraj 
kaj virinaj helpantoj. Tie ankau mi renkontis 
doktorinon de Montpellier. La vunditoj, jus 
kaj grave trafitaj, preskau êiam silentas. La 
internon de la tendo malkvietigis do nek 
krioj nek paroloj. Nur audigis la ekstera 
bruado de la vagonaroj , de la veturiloj, de 
la ventego kaj de la kanon oj. Tiu tuta fle
gistaro laboradis, kiel eble plej bone, kun 
trankvilo kaL metodo kaj plenumis taügan 
improvizan hirurgion. 

La 8·-an de marto, helpite de la polva 
ventego kiu blovis al ili en la dorson, la 
Japan oj estis disbatintaj la defendati . vita::. 
ron de la orienta armeo. Tiu sciigo alvenis 
al ni kune kun la bruo de eksplo do anor, 
canta la detruon de fen ·oja pon ta . Jam · a 
kanono aù digis de la norda flanko; tiam 
la returnen,_marsado aperis al êies okuloj, kiel 
deflnitiva. Sajne obeantaj la legojn de la kor
pfalo, la skadroj , la baterio j plirapidigis sian 
ira don nord en; la infanteriaj linioj komencis 
montrigi en la sama direkto. La polva ne
bulo forkasis tiun homamason, kiun oni 
kvazau divenis rapidant a en duonmallumo . 
Sed en tiu sama momento jam la lastaj 
vunditoj de Oukanntoun estis flegitaj kaj 
plejparte envagonig itaj. Kelkai havis nur 
povizorajn bandagilojn; tamen ili povis daù
rigi sian migradon al Tieling, Goujsoulin kaj 
Karbin. 

Tiam la flegistaro ekzorgis pri la sen
dangerigo de sia pers onaro . Kuracistoj, fra
tinoj, flegistoj estis dismetitaj en komercajn 
vagonojn, supers argitajn de vunditoj. Opi 
donis al ili kiel eble plej multe da nutrajo 
kaj da kuraciloj. 

Por kolekti la malfruulojn kaj flegi kelk
centon da nemovebluloj, · du Rugkrucaj kaj 
du militaj hospitaloj devis resti en Mukden 
post gia forlaso. Kun êi tiu hospitalo 
restis ankau la delegito de Ruga-Kruco, 
s-ro Ooutchkoff, kiu estas hodiaü influplena 
ano de la Imperia Dumo. Oni petis la lai
kajn fratinojn, ke ili forlasu Mukden'on kun 
la lastaj vagonaroj; ili rifuzis kaj estis per
mesite al ili kunriski la sorton de la vira 
personaro. 

Ne sentime la rusaj oficiroj permesis 
al tiuj sindonemulinoj sin elmeti al êiuj ebla j 
dangeroj de la fina atako kaj plie al la risko
plena periodo de ~ango de autoritato, pe
riodo, dum kiu la hinaj rabistoj povus plene 
sin allasi al siaj kontraufremdaj pasioj. 

Feliêe, inter la momento, kiam la rusaj 
soldat oj forlasis Mukden'on kaj la mornento, 
kiam la Japanoj gin ekok'llpis, neniu rabisto 
sin montris. La Japano j estis homarnaj kaj 
bonkoraj. La rusa oficistaro, enkalkulante 
la virinojn, neniel estis maltrankviligita; eê 
kontrau gi oni plej gentile kondutis. Plenu
minte sian mision kaj helpinte la Japanojn 
forveturigi al Dalny la lastajn grave vundi
tajn Rusojn, tiu taêmento el 130 personoj, 
el kiuj dud eko da virinoj, pli poste ·estis redo
nita al la armeo de Linievitch kaj estis per 
mesite al gi rekomenci sian aga don . Tiu epi
zodo estas plene honoriga por ambau nacioj . 

La 10-an, êe la sunlevigo, la Japanaj 
srapn eloj trafis la stacid omon de Mukden 
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kaj, persekutate de ili, forkuris la lasta va
gonaro. Tiumome_!lte incendia, ~ntence e~
bruligita en nutrajejo, komunikig1s al hospt
talo. El gi oni devis plej rapide eligi kelkan 
kvanton da vunditoj. Fratinoj, flegistoj kaj 
kuracistoj estis sin donantaj al tiu urga la-

boro, kiam la japanaj pafistoj aJvenis. Mi 
aüdis, ke, laü ordono de siaj oficiroj, tiuj 
êi kontraübatalintoj senprokraste eklaboris 
kaj kune kun la rusaj oficistoj helpis al la 
savado. 

(Daurg o sekvos). 

Be:fe:ra.. toj. 
Interna medicino. 

O. F o do r. Frua akompananta simptomo 
de la pulma ftizo. ( Orvosi J-1 ,fifap. l 910, 
,i-ro 3). Facile rekonebla kaj fidinda simp
tomo estas la konduto de la pupiloj, kiu 
eê tiam permesas starigon de la diagnozo, 
kiam, Jau fizika esplorado, la p~1lmo mon
tras neniajn simptomojn. Nome êe malfor
teta lumo la pupilo, samflanka kun la rnal
saniginta pulmo, largigas pli rapide kaj re
stas pli larga, ol la aliflanka. Post lumigado 
gi kuntirigas pli malrapide. La kauzon de 
titt sirnptomo la autoro trovas en la incito 
de la simpatika nervo. D-ro R.. S. 

M. S u g a r. Pri nova klinika simptomo. 
(Orv. Heülap 1910 n-ro 9). La ai:itoro tro
vis êe kazoj de multopa sklerozo (sc1erosis 
multiplex) novan simptomon, kiu konsistas 
en tio, ke la malsanuloj, kiuj havas norma
lan temperaturo -senton, do bone distingas 
la 0-gradan kaj 50-gradan akvoplenan epru
veton, êe samtempa ektuso per ambau epru
vetoj unu apud la alia signalas ektuson per 
varmega objekto kaj kvazau eksksku ig;as. 
Tiu simptomo trovigis nur êe la sklerozuloj 
kaj en unu kazo de mijela tumoro. 

D-ro R.. S. 

Bo in et kaL Mure 1. Autoseroterapio 
de pleuraj e!fluajoj. (Mars eille-Médical 1910 
n-ro 6). Unue konsilita (Gilbert) êe tuber
kulozaj elfluajoj, tiu simpla kai facila me
todo same efikas, pri serofibrinozaj, specia le 
sufiêegaj, elfluaj oj. Uzita ses fojojn de B. 
kaj M.; kvinfoje farigis sufiêega diurezo kaj 
rapida resorbo de la e!fluajoj sen loka nek 
generala reakcio. Baldai:i B. kaj M. studa
dos la agmanieron. 

N. R 6 th. Esptoroj de" ta· sango êe Ba
sedova-malsano. 1 011 1• Hetilap 1910, n-ro l 1). 
êe plejmulto de la Basedov-malsankazoj oni 
renkontas sangojn de la sango, nome pli
malmultigon de hemoglo bino, Jeukopenion, 
limfocitozon kaj mononukleozon. Interve
nantaj febraj malsanoj sangas iom êi tiun 
sangobildon, êar la nombro de la blankaj 
korpetoj pliigas, la limfocitozo malpliigas 

kaj denove multkernaj blankaj korpetoj 
montrigas; tamen la monlt,nukleozo estas an
kau tiam konstatebla. '--'è malklaraj formoj 
la lai:ikvalita sangesploro estas grava dife-
rencigilo. D-ro R.. S. 

0 p p en h e i m (Wien). Aldono al la 
influado de tuberkulozo sur etastan histon. 
(lfliener klùz. Wochensclzrijt 1910 ,z-ro 6). La 
demando, êu tuberkuloza bacilo kaj giaj tok
sinoj povas influadi rekte sur elastajn fibrojn, 
gis hodiau ne estas solvita. 

Por klarigi tiun êi problemon, la auto
ro faris unuflanke esplorojn pri la konduto 
de elastaj fibroj êe homa tuberkulozo, alia
flanke eksperimento jn ,,in vitro" kaj best
eksperimentojn. Resumo estas: specifa, la 
turberkulozan bacilon au gian toksinon eks
kluzive karakterizanta influo sur la elastan hi
ston ne estis konstatebla; sen e\'.olucio de 
êelinfiltroj estis . r;ieniam observebla lezio de 
la elasta histo. Ce tio la speco de infiltroj 
estis indiferenta. Kolektigo de rondaj ( epi
telojdaj) kaj proliferantaj êeloj de la kuniga 
histo malebligis prezenti la elastajn fibrojn 
êe la helpo de tinkturado. Tial ni ne povas 
konsideri tuberkulozon kiel kai:izon por la 
manko de elastaj fibroj, speciale êe der
matito atrofiiganta makuloza, êe kiu pereas 
elastaj fibroj sendepende de infiltro. 

D-ro S6s. 
A r na u d kaj Co s ta. Kazo de hronika 

cerbospina meningito. Antimeningokokka sero
terapio. Resanigo. (Marseille-Médicâl 1910 
,z-ro 7). Suboficiro, konsiliginta nur post la 
oka tago de sia malsano, havis meningiton, 
kiu dauris dum 13 tagoj kaj postulis gran
dajn dozojn da Doptera sero (255 kubajn 
centimetrojn per 9 ensprucigoj, ofte po 40 
k. c. por unu injekto.) Li resanigis, sed 
longe (2 monatojn) havis meningokokkojn 
en sia post-gorgo, , versajne êar li an ta fie 
suferis je malnova hronika faringito. 

ftirurgio. 
L. Ba k a y. Pri la sensangigo tau Mom

burg. ( Oy6gyâszal 1910 ,z-ro 1)- Pasintjare 
aperis sufiêenombre komunikajoj pritraktan-
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taj tiun êi metodon, kiu bone taugas, por 
plenumi subventrajn, enpelvajn kaj surfe
morajn operaciojn sei sangad o. La metodo 
estas tre simpla: per elasta gumtubo, vin
dita êirkau la trunko inter la riparkoj kaj 
la- pe-lvaj krestoj oni povas kunpremi la aor
ton abdomenan kaj la suban vejnon kavan 
tiom, ke la pulso de la femura arterio ne
sentebligas. B. taris êe gia apliko altan fe
m uramputon êe 11 jara knab o, kaj êe 10 
jara knabino. Li rimarkigas, ke la metodo 
estas bone praktikebla, se oni gin aplikas 
nur êe tute sana sangovazosistemo kaj sur
metas Esmarch'an bandagon sur la sanan te
muron (au femurojn) . Tiu antaurimedo estas 
necesa, êar la sangpremo varias antau kaj 
post aplikado de la gumtubo je 20-50 111111. 

Krom tio multe malpli da anesteziilo au 
narkozilo sufiêas, ol êe similaj sen-Mombur-

. gaj operacioj. IJ-ro Schatz. 
Karplus kaj Kreidl (Wien). Opera

cioj sur la subenpendanta cerbo. (Wiener 
klin. Wochenschr. 1910 n-ro 9). Por pli bone 
atingi kelkajn medialajn partojn de la cer
bobazo, donis la autoroj al la kapo de la 
esplorbesto tian pozicion, ke post malfermo 
de la kranio kaj durama.tro efikis la pezo 
de la cerbo. Tiamaniere la hemisfero de la 
cerbo malsupreneligis. La forlevigon efike 
akceladis vatobuletoj, sovitaj inter la cerbo
kaj kraniobazo. Per tiu êi metodo ricevis la 
aütoroj surprizante bonan enrigardon sur 
la bazon de la kranio kaj cerbo, kio per
mesis la esploradojn , alie êe vivanta besto · 
neefektivigeblajn, sub kontrolo de la oku
loj. La metodo bonsukcesis eê êe simioj. 
Bestoj toleris la operacion sen ia afekcio 
de la cerbo. Tio kondukis la autorojn al la 
ideo, êu tia maniera forlevigi la cerbon de 
la kraniobazo ne estus uzeb la metodo por 
Îlirurgiaj manipuladoj êe la homo. D-ro Sôs. 

R. Sarrazin (Bonn). Etiologio kaj ku
racado de la kalkana sprono. (Deut. Zeitsclzr. 
f. Cllir. Volumo 102, kajero 4- 6) . La su
fero de la kalkana Sprono okazas relative 
ofte kaj estas iafoje tre dolorigema; gia diag
nozo nur per Rontgenaj radioj povas esti 
tute certigita. La farigmaniero de tiu êi ekso
stozo ne estas ankorau detale klarigita. Ta
men en plimulto de la kazoj la sprono estas 
pro diversaj ka(1zoj antauekzistanta. Escep 
ton faras la spronaj eksostozoj êe maljunu
loj, rekondukendaj al la kalkigo de la in
serto de la planda fascia. La plendmotivoj 
êe tiu êi suferado devenas au de la rompi
go de la eksostozo au de la trauma au in
fekta inflamo de la muka burso super gi au 
fine de la estiganta plana piedo, êar tiam 
la sprono êe êiu paso enborigas en la plan-

dan fascion. La ter apio devas esti kiel eble 
plej loAnge konservativa. Bone preparitaj 
enmetajoj kun gumkus enetoj por la kalkano 
forigas ordinare la plendmotivojn tute k{l_j 
daure. D-ro Fels-. 

I m b e r t kaj R a y n a 1. Metàla protezo 
de la flank-frunta regiono. (M.arseile-Médical 
1910 ,i-ro 6). C. 17-jara · krania rompo 25. 
nov. I 908. Cerba absceso; resanigo kun 
kvarangula osrnanko, longa kvin centimetrojn. 
Ripara operacio 15. dec. 1909. Plakon el 
oro, kombinita kun argento, dikan l ·5 mm. 
traboritan per 23 tru oj de kvarmillim. dia
metro, pezantan 52 gm. l. kaj R. enso vis 
kvazau horlogvitron en osmankon kaj fiksis 
per 3 ungegoj. Piena resanigo. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
A.M. Mikertêjanc . Mamino de Poehl 

kiel nova rimedo por kuracado de fibromio
moj kaj hronikaj inflamoj de utero. ( Wra
êebnaja Oazeta 1910, n-roj 1, 2; . Oé111k' al 
la Iaboroj de Brown-Séquard aperis la te
orio de la t. n. ,,interna sekreciado", lai'.i 
kiu diversaj glandoj sekrecias interalie sub
stancojn, kiuj, enigante senpere en la san
gon kaj en la sukojn, ludas gravan rolon 
en generala ekonomio de la organ ismo. Oni 
penis izoli tiujn êi substancojn, sed plej 
ofte sensukcese. Tiam por kuracaj celoj, 
por A organokuracado oni komencis uzi pre 
paraj ojn, faritajn el tutaj glandoj, sengrasi 
gitaj, elsekigitaj kaj pulvorigitaj. Tiaj prepa
rajoj enhavas malutilajn toAksinojn. La Poehl
mamino ankau ne estas hemia individuo: 
gi prezentas kolektitajon de êiuj aganta j 
substancoj, eligataj per la mam oj, liberigi
tan de la t. n. precipiteblaj albuminoj. 

Bell estis la unua, kiu en la faro 1897 
mon tris, ke dank'al mamino fibromio 
moj plimalgrandigas, la sangadoj haltas, la 
doloroj malaperas kaj la generala sanstato 
plib onigas. En la jaro 1898 prof. I. I. Fe
dorow, eksper imentinte sur kunikloj , konklu
dis, ke la substan co de mamoj kaj de utera 
mukmembrano estas kontrauagan to de la 
ovuja substanco: Poehl-mamino plioftiga s 
la koragadon kaj malaltigas la sangprema
don, dum Poehl-ovariino agas tute kontraue. 
En la jaro 1901 · prof. I.· t. Fedorow komu
nikis, ke . mam ino malgrandigas la fibromio
mojn kaj la sangadon kaj malaperigas la 
dolorojn en la mamoj. 

La unua kazo, kiu atentigis la au toron 
je la agado de Poehl-mamino est is la jena. 

En majo de 1902 en la virinan sanige
jon de la patro de la a(1toro en Tiflis eni
ris malsanulino 47-jara _L. O., plendante je 
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sangado kaj granda malforteco. La malsa
nulino el Turkujo alveturis Tiflison kaj tie 
si turnis sin al multaj kon_ataj ginekologoj, 
kiuj di-finis êe si uteran fibromiomon, sed 
rifuzis operacii, supozante, ke si la opera
cion ne eltoleros. Lau la deklaro de la mal
sanulin o, dum la lastaj 4 jaroj la menstru
acio plifortigis, okazante êiujn 15 tagojn 
kaj daurante po 8 kaj pli multe da tagoj 
tre forte. Dum la lastaj monatoj la sangado 
estas senêesa kun 1-2 tagaj paùzoj . La 
malsanulino estis tre malgrasa, pala, la vi
deblaj mukmembranoj tute sensangigita j, la 
pulso malforta kaj ofta, bruo super la kora 
pinto. Fibromiomo pli granda, ol kapo de 
plenaga homo; gia supra limo estis je du 
fingroj super la umbiliko. Ankau en la sa
nigejo, pro la inanicio kaj sangmalriêeco 
de la malsanulino, operacio estis konside
rata kiel tre <langera kaj oni decidis kotnence 
provi la agadon de Poehl-mamlno. Jah1 post 
5 tagoj la sangado haltis. Dum preskau tri 
monatoj la malsanulino plibonigis kaj pli• 
fortigis, sed la tumoro malmulte malgrandi
gis. Fine oni opiniis, ke laparotomio estas 
ebla kaj la 9/VIII oni forigis la tumoron. 
23 tagojn post la operacio la malsanulino 
eliris el la sanigejo, kiel sanigita. 

En la jaro 1905 aperis nova artikolo 
de prof. I. I. Fedorow pri la influo de ma
mino je la rnuskolaro kaj fibrojdoj de utero. 
Bazante sin je 43 kazoj, la aûtoi•o pruvis, 
ke, se la utero estas gra11da, kiel en 2- 4 
monatoj de gravedeco , resanig o tre ofte 
estas kompleta; mal pli ofte tio êi okazas, 
se la utera grandeco estas tla, kiel en 4- 6 
monatoj de gravedeco kaj preskau neniam 
okazas, se la utel"a fundo trovas sin super 
la umbiliko. Sed hemoragîoj kaj abundaj 
menstruaci oj malaperis en 82·3° 10 da êiuj 
kazoj kaj la doloroj en 40·3°10 da ili. Krom 
tio !au 1a esploroj de prof. F. marnino, in
jektita subhaute, agas pli forte, ol prenata 
internen kaj la plej signifan plimalgrandigon 
de utero kaj de giaj fibrojdoj gi sekvigas 
dum la menstruacio kaj dum la postnaska 
periodo. Tiun êi aperon prof. F. klarigas 
per tio, ke dum la menstruacio kaj puerpe
rio la mama funkcio pligrandig as . 

En la jaro 1906 la ai:itoro komencis 
memstare esplori la agadon de Poeh l- ma
mino kaj nun .li prezentas 50 tre konvinkajn 
kazojn, en kiuj preskau êiam la Poehl- ma
mino montrigis tre utila. Li aplikis êiutage 
3-4 tabuletojn , enhavantajn êiu po 0·5 gm. da 
Poeh l-mamino, prenatajn dum mangado (je 
malplena stomako mamino sekvigas iafoje 
nauzon kaj vomon). Iafoje li devis doni po 
6 tabuletoj êiutage. Subhaute Poehl-mamino 

agas pli energ ie kaj ofte unu au 111aksimu112e 
du ampuloj po 2 cm.9 da 2°fo-a solvajo 
de Poeh l-mamino sekvigas tujan halton de 
hemoragio . La injektojn la autoro tar is êiam 
sub brakan hauton, ripetante ilin êiutage 
au 3 fojojn semajne. La injektadoj preskau 
ne dolorigas . La autoro kutime aplikis sam
tempe injektojn kaj prenadon internen (po 
3X 0·5 tage) . Tiun êi proce don li insiste 
konsilas en la kazoj de fibrorniornoj, êar tiart1 
la dezirata rezultato estas atingata multe pli 
rapide. 

La kazaro, prezentita de la autoro, estas 
tre interesa. Sed pro manko de loko mi 
estas devigita gin preteJ'iri kaj mi citas t1l1r 
la konkludojn de la autoro. 

1) La Poeh l-tnamino, sekvîgante malà= 
peron, resp. malgrandigort de fibromoj, haltl~ 

1 

gante, resp. plima1grandigante la dolorott 
kaj leilkoreotl, levante la rtutrostatort kaj 
plîfortigante la ot'ganlsmo11, pfezerltas plej 
racian rimedon por kuracado de la utéraJ 
fibromiomoj. 

2) Se ne ekzlstas indiko de tuja opê= 
racio, orti dcvas êîun fibromon ku1-aci pêt' 
Poehl=mamino aimenai1 dum 1- 2 monatoj 
kaj operacîî nui' êe sensukceseco de tiu êi 
kl1facado. 

3) La plej bonàn sukcesorl de kutacadd 
per 111amino oni rkevas, se la utero esta§ 
tiel granda, kiel en 4-5 monatoj de gfa 0 

vedeco, dum la tumoroj, atingantaj la umbi= 
likon aü pli supren, malmulte plimalgrandi= 
gas. _Sed eê en tiuj êi kazoj provizora ku= 
racado per mamino, haltigante, resp. plimal-' 
grandigan te la sangadon kaj plifortigante la 
organis mon, ebligas gajni ternpon kaj liveras 
pli bonajn kondiêojrt por operacio . . 

4) Se seriozaj sangoj de la koro, de 
la pulmoj ati renoj prezentas absolutan 
kontrauindikon kontrau la operacio, la ma
mino, posedante nenian flankan malutilan 
agadon, prezcntas unikan racian rimedon 
por kuréJ..cado de la uteraj fibromiomoj. 

5) Ce duba diagnozo, kiam oni ne 
sukcesas trapa lpi apartajn fibromajn nodojn, 
la mamino, sekvigante §angon de la fibro
moj en subseroza formo, helpas la klarigon 
de la diagnozo. 

6) êe îuonika j uteraj inflamoj, forigante 
la plensangecon de la utero kaj pelvaj or
ganoj, kuntirante la utèron kaj reguligante 
la menstruacion, forigante, resp. plimalgran
digante la doloron kaj la leukoreon, plibo
nigante la nutrostaton, favore influante je la 
nerva sistemo kaj humoro de la malsanu 
liuoj, multe superante, ~oncerne sian agadon 

1 
je la utero, la preparnjojn de secale comu
tum, hydrast{s canadensis k. s., la mamino 
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nieritas la pleJ vastari aplikadon, kunigatan 
kun samJempa loka kuracadd. 

7) êe Îlronikaj uteraj inflamoj oni devas 
prenigi la maminon po 0·5 gm., ne pli mal
multe, ol 3 tabuletojn tage. Sed êe fibro
miomoj tiu êi dozo povas esti pligrandigita 
gJs 4- 6 tabuletoj êiutage. La tnaminon oui 
devas preni dum mangado. Ce fibromio
moj estas utile kaj iafoje eê necese krom 
interna uzado de mamino (3 tabuletoj po 
0·5 gm. êiutage) samtempe fari subhaütajn 
injektojn êiutage au êiun duan tagon. 

8) Poehl - maminon oni devas preni 
senpauze gi~ malapero de êiuj simptomoj 
de la malsano. Oum la menstruacio kaj 
puerperio la dozo da Poehl-mamino povas 
esti pligrandigita. Kelkaj kazoj de la autoro 
pruvas, ke Poehl-maminon oni povas uzi 
senpauze dum 1- 1 ½ jaro sen ia ajn malu-
tilo. Resumis d-ro !. Oelibter . 

W. Th or n (Magdeburgo ). Aronikaj ma
trito kaj endometrito (Prag. med. Wochen
sc!,r. 1910, n-roj 2. k. 3.). La patogenezo kaj 
etiologio de la senkomplika metrito estas 
ankoraü tre malklaraj; la samo koncernas 
la endometriton, precipe ke ni nun scias, 
ke certaj giaj formoj konsistas en fiziologiaj 
sangoj 9e la mukmembrano (menstruo). La 
terapio estas malsama, depende de tio, êu 
la pacientino estas en disvolva, gestacia au 
kllmakteria ago. Fortaj atipaj sangad j kaj 
eifluoj êe virgulinoj devenas ordinare de 
disvolvaj malordoj kaj ceclas al fortiganta 
kui-acado; lokala terapio estas pleje kontraü
lndikata . Plej ofte ekmalsanigas virinoj, kiuj 
multe naskis, parte pro infekto, parte pro 
hipetrofio de la intersticiala histo kaj musko
laro dum la puerperia involvo de la utero. 
Ofte meti-ito estas kompliko de cervikaj rup
turoj; de prolapso kaj retrofleksio. La kli
makteria metrito atakas ordinare elêerpitaju 
virinojn, kiuj jam antaue suferis je la utero. 
Tie êi la plJbonigo de la sociala rnizero 
estus la êefajo. La lokalan terapion, speciale 
la elskrapadon (kiuretadon) la aùtoro mal
konsilas,A escepte êe la endometrito post 
aborto. Ce dangeraj sangadoj kaj samtempa 
prolapso plej rekomendinda estas vaginala 
totalekstirpo, precipe se ili koncernas labo-
ristinojn kaj klimakteriulinojn. D -ro F, ls. 

Peter s. Permana apartigo de placento. 
(Zentr albl. f. Oynêikologi e 1910 n-ro 7). Por 
eviti êe permana apartigo de alkreskinta pla
cento tiel oftajn kazojn de postnaskaj mal
sanoj, eê kun morta fino, sekve de infekto, 
la autoro proponas la sekvantan metodon, 
elprovitan de li en multaj kazoj. O11i devas 
to11di au derazi la harojn de seksaj partoj 

kaj bAonege desinfekti la vaginon per 2% 
solvajo de liwlo. Poste, detirinte la uteron 
malsupren tiel, ke la bu§o de gi trovigu 
ekster la vulyo, oui e1inietas la 111ar1011 en 
la uteron, evitante tiamaniere elfüiSor1 de la 
vulvo kaj vagino per la mana kaj nur tian1 
oni rekondukas la uteron en la vagino1i, 
Apartiginte la placenton , oni lavas la utè
ron per 50°/0 alkoholo. Tiu êi metodo ne 
estas bona por la kazoj de la placento an
taükusanta, êar, detirante la uteron malsu
pren, oni povas sekvigi embolion en pul-
1]10j. D-ro }. Krenicki. 

0 r I o w (Odesa) . Pri largigo de indi
koj por forigo de uteraj fibromiomoj. (R.aski 
Vraê 1909 ,i-ro 50). La autoro, apogante 
sin sur 75 kazoj de fibromiomoj, de li ope
raciitaj kaj sur observoj el la kliniko de 
prof. Lebediew, konkludas jeQe. Fibromio
mo de utero ne estas formajo indiferenta, 
sed gi influas aliajn organojn (koro, nerva 
sistemo). Se ekzistas lokaj simptomoj (do
loroj, sangadoj), la san§"oj en organismo fa
rigas ankoré\u pli grandaj. Maligna dege
nero de fibromiomoj de utero en unua tem
po donas neniujn klinikajn simptomojn. Ago 
klimaksa ne influas entute la malgrandigon 
de la tumoro, aü gian malaperon. Fibro
miomoj ne malofte kunigas kun inflamo de 
Falopiaj tuboj kaj ovujoj, tial aperas la de
mande, êu en iuj kazoj fibromiomoj ne dis
volvigas danke al metrito. 

Sekve de êio supr edirita la aütoro pen
sas, ke oni devas operacii fibromiomojn de 
utero kiel eble pJej frue. 

D-ro j. Krenicki. 

Malsanoj haütaj kaj veneraj. 
Ne u g e bau e r (Wien). Pri rezultatoj 

de kombinita hidrargo-ars1cefoo-kininotera
pio êe sifiliso. ( Wiener klin . Wochenschrijt 
1910 1z-ro 4. Post priparolado de diversaj 
esploroj, faritaj en kazoj, arangitaj en tri gru
poj, N. re umas, ke per kombinita terapio 
ne estas detenebla la apero de generalaj 
simptomoj, sed nur okazas prokrasto de 
ili je u1w au du monatoj. 

En êi tiuj kazoj, same kiel en tiuj, pre
zentantaj jam generalajn simptomojn, reci
divo ne estis detenebla, eê ne malpligrnn
digebla. 

Kelkaj kazoj montris flankajn simpto
mojn, admonantajn al singardo. 

Unuvorte la rezultatoj de kombinita te
rapio ne estis kontentigaj. Sen povi klarigi 
la kaüzon N. nur pensas, ke per kombino 
de diversaj medikamentoj igas a,nstataü pli-
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borla efiko nur antagonismo de unuopaj kom-
ponantoj. D-ro Sds. 

F r. Po 6 r. La radioterapia va!oro de 
la hidrargo_kvarclampo. (Orv. H etilap 1910, 
n-ro JO). Cie, kie la transviolkoloraj radioj 
estas aplikotaj, oni povas bone tizi la hi
drarg okvarclarnpon de Kromayer. Sub gia 
influo la alopecio, obstin.?-i neurodermatitoj 
kaj malsekaj, malmolaj hronikaj • ekzemoj, 
vitiligo, sanigas frapante rapide. Gi influas 
bone la vulgaran kaj eritematozan lupusojn, 
kelkfoje gi eê i1in sanigas, gi do estas bona 
anstataüanto de la Finsen-lampo. Gia pre
ferindeco konsistas en la facila, simpla ma
nipulad o, en gia relative malkara prezo, mal
granda volumeno, malgranda elektroflube
zono kaj en tio, ke gi estas aplikebla an
kai:'1 tie, kien oni ne povas aliri kun la ori-
ginala Finsen-lento. D-ro R.. S. 

Pediatrio. 

S p i t z m il 11 e r. Dorsala tabeto ce m
fano. (Med. Klù1ik 1910 ri-ro 4). La autoro 
priskribas intercsantan kazon de dorsala ta
beto êe 13 jara knabo, kies gepatroj ne ha
vis sifilison kaj kies gefratoj estas tute sa
naj. Unu frato de la patro mortis je pro
gresiva paralizo. La unuaj simptomoj oka
zis en la 9. jaro, kiel perturbacioj en uri
nado. La knabo estis korpe malforte disvol
vita, la Wassermana reago estis pozitiva. 

D-ro r eis. 
Reuss (Wien). Pri alimentara saharo

zurio êe intestmalsanaj suêinfanoj. (Wiener 
klùi. Woc/iensc!tr. 1910, n-ro 4 ·. La autoro 
pruvas per esploroj, ·xe. ekzistas êe mal sana 
suêinfano alimentara saharozurio, ki~s sig
nifo korespondas kun laktozurio. Saharozu
rio estas eligformo de la sukero, kiu pro 
negativa reago de la urino al la sukerpro
voj facile povas esti neatentata. 

n-ro Sos. 
V. K. Stefan ski. Pri nuntempa kura

cado de difterio. (T erapelitiê eskoj e Obozrenje. 
Odessa 1910 n ro 2). La celo de sero-kura
cado de difterio estas neutralizi la venenon, 
jam cirkulantan en la sango kaj konstante 
produktatan en la infektita loko kaj enigan
tan en la sangon. Plue, ni celas kunligi an
kaû la difterian toksinon, kiu jam kunigis 
Js.un J1istaj êeloj kaj rompis ilian funkciadon . 
Ciuj statistikoj montras, ke ju pli frue estas 
farata la injekto de sero, des pli malgranda 
estas la mortalitato. Lau donitaJoj de Fa
be r, koncernant aj 3,137 kazojn, bakteriolo
gie konstatitajn, la mortalitato êe la kuraca
taj en unua ta~o de malsanigo estis 7°/0, 

1 êe la kuracataj en 7-a tago 22° / 0 • Ko s s e 1 
ne havis mortkazojn êe la kuracado e11 unua 
tago, êe la kuracado en 7-a tago mortalitato 
atingis 49¼. 

La demando pri dozado estas tre mal
simpla kaj estas solvenda nur empirie, sed 
ooi povas konstati la tendencon de klini
kistoj altigi la kvanton de la enigata anti
toks ino. En 1895 j. Fi I a t o v rekomendis 
por mezgravaj kazoj 600 ail 1,000 unuojn. 
Post 3 jaroj Ba g i n s k i proponas 3,000 un. 
kaj Ma rf an, unu el la plej eminentaj ko
nantoj de difterio, preskribas en mezgravaj 
kazoj de 4,000 gis 6,000 un. kaj en gravaj 
de 6,000 gis 8,000 un. En Odessa urba mal
sanulejo en gravaj kazoj oni enigas dozon 
je 5-6,000 un., au eê 10,000 un. Sed estas 
kazoj de tiel nomata difterio fulminanta, kiu 
okazas ne malofte ~aj finigas per morto post 
30-40 horoj. L-e tiaj malsanuloj oni kon
statas nur akran edemon de la mukmem
brano (difterio sen difterio). Tiaj kazoj igis 
la klinikistojn serêi aliajn rimedojn, pli efi
kajn, ol serouzado. La eksperimentoj de 
Mad se n, H a n d e r s o n ~ S m i th montris, 
ke êe subbauta ·sernenigado oni konstatas en 
la sango malgrandajn kvantojn da antitokà 
sino (0,1 unuo por 1 cm3 da sango) nur 
post 4·75 horoj; la maksimumo de la anti• 
toksino en la sango estas konstatata nur 
post 3 tagoj (1,13 un. pof 1 cm3). Tiuj do~ 
nita1 oj alpasigis la klinikistojn al envejna 
injelctado de sero. Sc h r e i ber injektas en 
vejnojn per unu fojo de 4,000 gis 10,000 un. 
La rezultatoj estas brilaj. El 20 malfacilaj 
kazoj nur unu finigis mortale. Morge n rot h 
proponas enigadon de la sero ne sub hau
ton, sed en muskolojn, kie la ensorbado 
estas pli energia. 

· De nelonge estis proponita la kuracado 
de korparalizo per adrenalino . Lau ekzame
noj de M e y e r, He u b n e r, Eck e r t kaj 
Romberg tiu êi rimedo estas atentinda, 
êar gi malhelpas la malaltigon de la sang
premo, okazan tan pro paralizo de vazomo" 
toroj. Adrenalino (I : 1,000) estas injektata 
sub la hauton en kvanto da 0,5 cm3 5- 6 
fojojn dum tago. Oni konstatas tujan efek
ton, konsistantan en plialtigo de la sango
prerno, plibonigo de la kvalito de la pulso 
kaj generala bonstato de la malsanulo, 

O. Krajz. 

Otiatrio. 
R. Lake . Malfacilajoj senperaj kaj pe

raj en la diagnozo kaj rimarkoj pri la kura
cado de kelkaj formoj de surdeco. (The Lan 
cet. 1909 26 janio). L. enklasigas malfavo-
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rajn kazojn de surdeco jene: 1. Kazoj de 
malforta unuflanva parakuzo au geno de 
la aùdado, êc kiuj oni ne povas eltrovi 11e
normaleccn en la diâpazonilaj provoj, 
sed nur malgrandigon de la-distanco, je kiu 
la flustrado estas aCidebla. Ci tiuj kazoj ne 
plibonigas per trablovado kaj estas kaC1zi
taj per fruaj nervaj lezioj. 2. Kazoj de gra
va surdeco kun duobla, tre markita nega
tiva ,,Rinne", kun fiksigo de la martelosto, 
kaüzita per antaüaj atakoj de inflamo (hro-
11ika seka kataro de la mezorelo). 3. Kazoj 
de otosklerozo. 4. Surdeco, kaüzita de ar
terlosklerozo. 

êe la Ltnl1a gtupo L. rekomendas elek
trizadon . êe la 2~a gntpo, kiam la marteJ
osto estas fiksita, li konsilas otomasagon, 
fibroli:tinon au tiosinatninon ~aj, se êi tiuj 
tt1alsukcesas1 senperan movebligon de la 
martelosto per Stala sondilo, sekvatan de 
trablov ado kaj otomasago. Tiatnaniere li ri
t:evis kelkajn bonegajt1 tezultatojn. En la 
grupo 3-a êe kelkaj kazoj iom da helpo 
estas donata per otomasago, kiu v rsajne 
agas, pi•o la loka sangalfluo, same klel la 
tt1etodo ,,Bler". Li ~nkaü injektas kelkajn 
gutojn da flua stnirajo, enhavanta 1 °lo da 
i"l1ga hidrargo jodida. Fiksigo de la mar
telosto lau L. estas êiam indiko ke oni uzu 
otor11asago11 kaj gi devas êiam esti aplikata 
êe la otosklerozo. Kazoj de la 4-a grupo 
devas 1:!sli kuracataj de la generala medi-
cinlsto. D-ro Cresswell Baber. 

Medicino sociala. 

Pri profilakso de la tifa febro. , Franco 
Akademio de medicino. Kuu sido de la !-a 
dé mnrto 1970) . La franca Akademio de me
dicino post longa kaj tre interesa diskutado 
pri la profilakso de la tifa febro voêdonis 
la konkludojn jenajn, proponitajn de s-ro 
La 11 d u z y, kiuj karakterizas la nunan sta
ton de la demando en f rancujo. 

,, Konsiderante la oftecon de la tifa fe
bro en Francujo, la Akademio de medicino 
opinias, ke sistema batalado devas esti en
treprenila kontraü tiu êi malsano, prenante 
en kalkulon ê i u j n sciojn, ricevitajn pri 
giaj diversaj manieroj de daürado kaj ko
muniki~ado. 

La Akademio, insistante, kiel gi jam 
kelkajn fojojn taris, pri la malpureco de la 
trinkakvoj, kiel êefa kaüzo de la epidemioj 
de tifa febro, esprimas denove la deziron, 
ke la estraro provizu la logantaron je tri11k
akvo higiene pura. 

La êirkaüajo de la fontoj, iliaj kaptado j, 
la akvujoj, la tubaro devas csti observataj 
de la sanitara estraro. 

La funkciado de la puJigiloj por trink
akvoj dcvas esti konstante kontr lata. 

êar la elversado de la homaj defeka
j oj estas ofta kauzo de malpuriao de la 
akvoj . same kiel de la legomoj kaj fruktoj, 
kreskantaj sur la surfaco de la tero, gi de
vas esti reguligita. 

En la kamparo, pro ofta malpurigo de 
la putakvoj A sekve de enpenetrado de l :i. 
sterkaj likvajoj, rezultas t_!"o ofta malpurig 
de lakto kaj de iuj trinkajoj. 

La sanitaraj regularoj, prilaboritaj de la 
urbestraroj, laü la !ego de 1902, de vas kon
traübatali tiujn kaüzojn de malsaneco. La 
prefekta estraro~' havas devon respektigi tiujn 
êi regularojn. 

La kuracistoj kaj la sanitaraj estraroj 
atentigos ankaù pri la ebla dissemado de 
la tifa febro per musoj en la lokoj, kic 
la malsano regas. 

La komunikigo senpera au pera kun la 
tîfuloj enlitaj, kun la resanigantoj, kun la 
tifuloj resanigitaj, portantaj kclkatcmpe aü 
Î1ro11ike tifajn bacilojn, ludas nedu bcblan ro
i on êe la konscrvado kaj disvastigado de la 
tifa febro. 

Tiuj êi germportantoj estas dangeraj 
ne nur por sia êirka(1antaro, sed ankaû, per 

1 siaj eljetajoj, povantaj infekli la trink-a û h1i
rejakvojn ili farigas oftc origino de t ifaj epi
demioj. Estas do grave malkasi la g nn-
portantojn. 

Dîrekti la kontraütifan bataladon sur 
la tuta teritoiio apartenas al la departemen
taj konsilantaroj, al la d partementaj higien
inspcktoroj. 

La laboratorioj de hosµitaloj kaj de hi
gienaj oficejoj urbaj faros grandegan helpon 
al tiu êi cntrepreno, kontrol ante la pureéon 
de la akvoj, faciligan te por la kuracistoj 
fruan diagnozon de la tifa j infektadoj (pre
cipe la diagnozon de la kazoj, malbonc ka
rakterizitaj au nen · . . :1alaj) kaj la elserêadon 
de la nekonitaj germportantoj. 

E·t:Js dezirinde, ke bakt riologiaj ofice-

1 
joj esw kreataj en la departementoj, kiuj, 
ne provizitaj je ili, mankas de iaj ajn in
formrimedoj, sen kiuj la urba kaj departe-
menta sanitarpolico ne povas agi efike". 

D-ro L. j. 

1 *) En Francujo prefekto estas !a reµr czen-
tanto de la registaro en ~iu departemento. 
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KRONIKO. 
Ni atentigas la legantojn pri nia enketo 

pri mortpuno, kiun ni komencas en tiu êi 
numero publik:gi. Espereble gi vekos ne 
malpli grandan intereson, ol nia pasintjara 
enketo pri sekreto profesia de kuracistoj kaj la 
kolegoj samideanoj havos denove oportunan 
okazon popularigi Espera nton en rondoj 
kuracistaj, tradukante nacilingven la enk~ton 
kaj presigante la tradukojn en enlandaj j ur
naloj kuracista;. Tiu êi metodo montrigis 
tre efika kun la enketo de la antaua jaro. 
Ni petas la h·adukontojn, ke ili alsendadu 
al nia redakcio po unu ekzemplero de la 
respektiva 1urnalo en kiu aperos la traduko. 

, ,._,asopis lekaHtv cesks ch" (1910 n-ro 
13) daurigas kaj finas la tradukon el nia 
felietono: ,,Gravedeco, nasko ~aj abortoj 
êe la logantoj de la insulo Sahalin". La 
tradukon verkis nia kunlaboranto d-ro Jouza. 

Post ioma malpli vigla tempo revivigas 
la fervoro de La kuracistoj samideanoj, kio 
ankau estas videbla en pli multnombra 
reabonado de nia organo. Alvenas êiam 
novaj abonantoj. Tarnen bedaurinde sufiêe 

multaj gisnunaj abonantoj ne renovigis la 
abonon kaj ni estis devigitaj ilin forstreki 
el nia registro kaj êesis elsendadi al ili la 
organon. Ni sciigis ankau, ke kelkaj konsu
loj de T. E. K. A., al kiuj la abonintoj 
transse ndis la abonprezon, retenas gin, eê 
n" sciigante la redakcion pri ricevo de la 
mono nek pri renovigo de la abono. Tia 
malzorgo multe malutilas al nia komuna 
afero kaj ni petas la konsulojn, ke ili êiam 
senprok raste - avizu nin, kiu per ilia 
pero reabon1s la organon kaj ke ili regu
ligu la kalkulon en unuaj tagoj de êiu monato. 

* * * La redakcio ricevis: 
Dr. Werner M a r c h a n d. Das Le

ben und die Erde. Kun resumo en Espe
ranto. Verlag Baumhauer, Berlin W. 15 
Prezo 0·50 Mk. 

Adam Wrzosek. Esperanto i zna
czenie jego dla nauki. 

Es p e ra nt i s ta C e n t r a O f i c e j o. 
Kvina Universala Kongreso de Esperanto. 
Prezo 2 fr. 

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A. 
La Komitato de T. E. K. A. sciigas, ke 16. D-ro Scharf - por urbo Karlsbad 

sekvantaj kolejoj akceptis la devoin de r e- (Austr.) . · ~ . 
p rez entant o j : Sang o J: Konsulo por Au s tru J o, an-

1. D-ro S6s - por urbo Wien (Austr.) statau d-ro Englaender, farig!s d-ro Edmund 
2. D-ro Bezukladnikow - por urbo S 6 s, Tuchlauben 18, en W 1 en. 

Merv (Ros.) Reprezentanto_ por Ber I in, anstata u 
3. D-ro Hastreiter - por urbo Strass- D-ro Küppers, fang1s D-ro Baumgarten . 

burg (Germ.) La ~om itato p~rm~sas al si ~ekomen_d\ 
4. D-ro Ruppin - por urbo Bromberg al ko'lego1 - TEKA ano1 la servo111 de ruai 

(Germ.) b a TI l o ka j r e p rez e TI tant o i por la pro
. 5. D-ro Vesoux - por urb o Beuane (Fr.) ksi ma some_ro. La ~dresoj d~ 2 nov~j r~-

6. D-ro Briquet - por urbo Armentiè- prezentantoJ en fama1 banlokoJ estas JenaJ: 
res (Fr.) 1) D-ro Siegfried W a h I e ~ Ki s s r n g e n 

7. D-ro Neulliès - por urbo Abbé- Kurhausstr.; 2) D-ro J. Scharf - Karls-
ville (Fr.) b ad, Markt ,,Postgebaüde" .. 

8. D-ro Condamy - por urbo La Ro- La Komitato sciigas, ke la T. E. K. A. estis 
ch elle (Fr.) oficiale invitita partopreni en la ,,Mon d-

9. D-ro Kitchin - por urbo Bradford kongreso de la lnternaciaj Aso-
(Angl.) ci o j", kiu okazos durn la Gran da Univer-

10. D-ro fomen ko, - por urbo Odessa sala Ekspozicio en Bruxelles en majo 1910. 
(Rus.) La Komitato- de T. E. K. A. decidis akcepti la 

11. D-ro Briggs por urbo Birmingham inviton kaj aligis al la Mondkongreso. 
(Angl.) La aferojn, tus_antajn la Au g s b u r g an 

12. D-ro Wahle - por urbo Kissingen kongreson kaJ Ekskurson de la 
(Germ.) T. E. ~-. A. arango~ spe~_iala ,,Au g_s _bu r g a 

13. D-roHondart-porurboBrest(Fr .) Kom1s10", en kmn gis nun enms : d-ro 
14. D-ro Sawer - por urbo Roznow Thalwitzer, d-ro S6s, d-ro Sidlovskij, d-ro 

(Austr.) Ro~hschuh, d-ro Chybczynski kaj la se~r~-
15. D-ro Bordo - por urbo Thuir (fr.) tano de T. E. K. A. Al la supra korn1s10 
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helpas êiuforte la Vicprezidanto de U. E. A. 
s-ro Hodler kaj la delegito de U. E. A. en 
Aügsburg s-ro Beideck. Por la C. K. 

D -ro U1/. R.obin 
sekretario de T. t:. K. A. 

Monda Kongreso de la internaciaj asocioj 
en Bruxelles (Belgujo). 

De majo gis oktobro estas organizota 
kaj okazos en Bruxelles Ekspozicio de la 
lnternaciaj Asocioj. De la 9-a gis 11-a de 
majo okazos samtempe Kongreso de la kon
gresoj, en kiu oni pritraktos êiujn deman
dojn -komuninteresajn por tiuj asocioj kaj 
inter ili la demandon pri lingvo internacia. 

La prezidanto de la Konstanta Komitato 
de niaj kongresoj s-ro generalo Sébert 
insiste p~tas, ke ni pa lioprenu en tiu eks
pozicio kaj kongreso. 

Mi, persone, opinias, ke ni ne devas 
forigi tiun okazon elmontri, !<:ion gis nun 
faris nia Asocio kaL mi pensas, ke mal
grau la granda kotizajo (50 frankoj, 20 Sm.) 
ni <levas alig-i, kiel Asocio kaj havi rajtigi
t-an delegiton. 

Individuaj membroj povas ankoraü aligi 
por 20 fr. 8 Sm. Ili ricevos unu ekzemple
ron de la aktoj de la kongreso, dum la 
kolektigintaj membroj (Asocioj) ricevos la 
aktojn de la kongreso kaj ankai'i la Jar
i i b r o n d e I a i n t e rn a c i a v i v o 1908-
1909 kaj la En k et on p ri I a interna
ci a j asocioj. 

Por êiuj detaloj pri la ekspozicio kaj 
kongreso vidu ,,OJicialan Gazeton esperan
tistan" Il-a jaro n-ro 8 (19), de 25-a de 
februaro 1910. 

Lyon, la 30-an de marto 1910. 
Prof. d-ro H. Dar. 

KALKULRAPORTO DE LA KASISTO 
por la tempo de la 14-a cle marto gis la 14-a 

de apriJo 1910. 

LISëO DE ë. e. K. 1\.-anoj 
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910. 

(De la a lsend ita pago estas dek alku lataj 3·60 
kt . kiel abonpa go kaj la resta en kronoj tie êi ci
tita kiel enspezo de la kaso de T . E . K. A.) . 

P. T . 98. Cruikshank 1 ·20, 99. Ston~man 1 ·20, 
100. :-îmul ders 1·16, 101. La111b 1·20, 10'..l. Sipek 1·20, 
103. Robin (Bukures!o) 1 ·20, 104. Da Silva 1 ·20, 
105. Soulier He nri 0·44, 106. 131ondel 0·95 .. 107. fi:1c1J 
1· .:0, 108. Vargas 1·20, 109. Bosque 1·20, 110. Ca
rusin 1·20, 111. Rocba L!O, 112. Briquet 1'20, 113. 
Malclonado 1 ·20, 114. fe rraton 1 ·20, l15 . Prost
Marechal 1·20, 116. Q11arti er 1·2.0, 117. Stankiewicz 
1 ·20, 118. Staads 1·20, 119. Ganjumov 1 ·20, 120. Ja 
mes (lrlandAo) ]·2 '· 

D-ro Sidlovskij el Moskvo alsendis A kotizojn 
por 87 Teka 'a noj rusaj, el kiuj 8 (: s -roL Sestàkov, 
Grjaznov, Koposov, Linsic, Po rtnjag in, Sosta k, Ja
kovlev, Kerner) estis jam enregistrit aj eu mia ka l
kulraP,orto en n- ro 2 p Jgo 31 lau antauavizo de 
d-ro Sicllovskij. Rest as do p or enreg istri 79 Teka 'a noj 
kun kotizoj po 1 ·20, kio faras sume 94·80 kronoj. 

121-199 P . T.: Kond orskii, l(omarov, Cvjetaev , 
ied i wiedzki , flristensen Popox, Tu§nova, Smir

nov , Rebrov, Tuturin, Norejko, Sidlovskij, ABent kov 
skij, Abramson, Krajz Kart a§ov. Sobolev, Jeg linskii, 
Horo§enko, Vakulenko, Kabanov (Moskvo }, Mikutin, 
Fedorenko, Grinfe lcl, Kakuri]:!, Anosov, Naumenko, 
Peten, Spengler Savvon, Olihov, Afanasjeviê, Ko
§lakov, KirilQv. Perott, Volujskij, Orlovskij, J a§êen
ko, Trunov, Ceb otaev , Bonêkovskij, Oib§ , Azj anikov, 
Konstansov, Pomerancev , OeppJne r, KamiJ1skij, 
Strat onickij, Ugriumov, Krilov, Sêukin, S!ankeev, 
Alekseev, Kogan, Jurkovskij, Musilevi ê, Maksi mov, 
Seslavln skij , Pokotilo, De§in, Amerikov, Melenevskij, 
Napalkov, Oracianov, Kaban ov (Kr<1snokutsk), Ola 
golev, Braverman, Ott, Asnes, flohrjakov, Kurkin, 
Guminsldj . Mankas do ankorali } Teka'ano j, kies 
aclresojn mi ne ricevis de d-ro Sicllovskij. 

De d- ro fromageot mi ricevis per pero de proi. 
Dor 4- an de aprilo la sum on 205 frankojn = 195·20 
kronoj n. Tiu êi sumo apartenas parte 1) al la kaso 

ENHAVATA PURA ALPA LAKTO, 
konsistigas kune kun substancoj neutralizantaj , nutrozaj kaj 
facile digesteblaj la tipon .de la miksata nutraio, devenanta 
egale de la regno de kreskaîoj , kiel de la regno de animaloj, 

kia guste por la organismo estas plej tauga. 

Uls,,,------•-•--~•-•--~U--♦ --~..----~♦~--~---~•-•----~---~-~-.--------
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de Teka kaj parte 2) al la kaso de la redakcio , sed 
mi bedailrinde gis nun ne ricevis detalan kalkulon 
l·aj ne scias, kiom lransdoni al la redakcio kiel 
abonprezoj11 kaj p or kiu j abo nintoj. Sendnbe trovi
gas tamen en tiu sumo la abonpagoj de s-roj fer
raton , Prost-Marcchal kaj Quartier, kiujn se ndis al 
d-ro f romageot la konsulo d- ro Arti gues jam la 
15-an de jamaro kaj kiujn cl-ro f ro 111ageot al mi 
ne tranu ssendis. Kun pe1 meso de la prezidant o pr of. 
Dor mi deka lku las do tiu jn 3 abonoj n = lO·rn kro
nojn , restas do pro v i z ore por la kas o de T ek a 
184'40 kronoj gis kiam alvenos la detala kalkulo d,e 
d-ro From ageot, kio permesos dispartigi defini tive 
la enspezon de la Teka kaj de la redakcio. De !iu 
sumo 1 4·40 kron oj mi devas enrubriki gi 3·60 kro 
nojn kiel netan kotiz on al la Te ka de s - roj Fer
rat on Prost-Marechal Quarti er. Restas do nespe ci
fita la sumo 1 0·80 kronoi. 

Sum e enspezo j . . · ... .. ::02 ·15 kron. 
Restis de la antaila kalkulo 70·68 kron. 

Enspezoj ... . 372·83 kron. 

Elspezoj : 
Al prof. Uor por kotizo de la Teka 

al la lnternacia Kongreso en Bru-
xelles . . . . . . . . . . . 50 fr. = 47·60 kron. 

Al konsul o d - ro Kre11icki . . . . . . 1·20 ,, 
Al sekretario d- rg__ Robin . . . . . . . 3·60 ,, 
Al konsu!o d-ro Sidlov skij . ... .. 12· -
l·'os'e lspe zoj de la kasisto . . . . . . 3. -

Elspezo . 67·40 kron. 

Enspe zo ...... 372 ·83 k.ron. 
Elspezo . . . . . . 67·40 kron. 
Restas en la kaso . 305·43 kron. 

D-ro Milwlajslli 
Kasisto de la T . E. K. A. 

l Respondoj de la redakcio. 
L a r e d a k c i o r e s p o n d a s 1 e t e r e, n u r 

s e la korespondanto ti o n speciale po
s t u 1 as, a l 111 e t an t e i nt e r n ac i a n r e s-
p on d k u p on on por posta afranko de la · 
r es pond o. 

D-r o B,r i q ue t en Armentieres, Jes, mi ricevis 
Vian send ajon, pri kiu Vi dem anù· s 

D- ro Bis c h i t z k i en Praha . .'l i ne ricevis de 
s-ro Freysinger abonon nek koiiz on. 

lJ-ro Ma Id o n ad o en Sanchez, Respublika 
Dominika na. Ni ne posedas jarlibron en provizu kaj 
la ja rlibro de 1910 ne ankoratl eliris. 

D-r o Je n n y en Chal ons-s .-.VI.. Ni ricevis de 
d-ro Fram ageot nur Vian a b o n p a go n kaj ne 
la kotizon por Teka. Kalkulraporto de la kasisto 
de Teka pava s ent f>ni eksk ;uziv c la nomojn de la 
kolegoj, kiuj !-rom la abonpa go (1 ·5 Sm.) alsen
dis ankau kot izon (po 0'50 Sm) êar la abonpago 
sola ne estas afe ro de la kaso de Teka, sed de 
la kaso de la redakcio. Pov as esti, ke Via kotizo 
(0·50 Sm) trovigas en la sumo, kiun ni Jastatempe 
r ice r i3 de d-ro Fro mag eot per pero de prof. Dor. 
Eble ankau la kotizoj de aliaj kolegoj en gi trovi
gas. Ta men ni ne r icevis detalan liston pri la ri
cev ita sumo de 205 fr. malgrau kelkfoja ur ga do 
kaj povas nen ion pli fari, ol nur konsili al êiuj 
interesataj kolegoj , ke ili sin turnu al la prezidanto 
prof. Dor, por ke li ordo nu al la kasisto enregistt i 
iliajn kotizoj n, ctekalkulante ilin de la sennoma 
sumo, alse ndit a kiel saldo de d-ro Fromageot. Sen 
rajügo aparta de la flanko de la prezidanto la 
kasi sto ne pav as !ion êi fari. 

Cetere estas mirige, ke el kelkcent Teka'a11oj 
nur 200 gis nun pag is la kotizon por 1910 al la 
kasisto kaj ne multe pli abonas la organon. 

Al tiu êi afe ro ni ankora!l revenos. 

H. Jarkolekto 1909 de la 

voêo DE URACISTO 
estas ricevebla po plimalgrandigita prezo de 1 Sm. = 2·40 kron oj ai:îstriaj. 

--------------------- -- ----------------
*-O--O-<>-C--0-<-0---0-<:>-0>-0- -0-'.~~-0-<~>--0---0--<".-C:>-ô---0--ô--<)-Ô~* 

~::C:TTEL 
BANURBO EN LA DEPARTEMENTO VOSGES (FRANCUJO) 

AKVOJ MALVARMAJ, KALKSULFATAJ, MAGNEZIAJ. 
Granda Fonto. Akuta kaj hronika podagro. Reûn:iatismo. Neurastenio. Troa arteria 

premo êe uratemiuloj. Rena litiazo. 
Sala Fonto. Holelitiazo - Aol~ngiito - Hepata kongesto. 

Belega banejo. Banoj de lumo kaj de elektrovarrno. Mebanoterapio. Masago. Sveda 
gimnastiko. MaJfermata de la 25-a de majo gis la 25-a septembro. 

Dietetika kuracado de podagro per specialaj dietoj, gradigitaj lau persona toleremo 
kontrau. purinoj. Metodo de d-ro Finck. 

Granda kazino. Multenombraj hoteloj kaj kampAodomoj. 
Teatro (opero; kom1kopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj. 

Por êiuspecaj informoj sin turni al d-ro FINCK, reprezentanto esperantista de 
4-1 T. E. K. A.· en VITTEL 
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ftl~:-63f":-6~4t!~ÉŒ~~ 
H Magazeno de aparatoj M] 
H kaj helpiloj kuracistaj H 
[]j de D-ro Boleslaw Drobner U({flfnJJ 

Œiî} Krak6w, placo de Stefano 2. Œiî} 
lQJJJ Tel. 415 c. H n rekomendas 
fil:::JJl mikroskopojn, sangermezurilojn, hemometrojn, s-prucigilojn, auskultilojn, ITbJJl 
lfFûl termometrojn, sterilizilojn k. t. p. lIFi1J 
Ml KORESPONDADO :SPERANTA! Ml 
H F~~RA§ AL!!~I~~t!M~~ URJNO . Ml 

~~111aaa~ 
,,POLA ESPERANTISTO" 

monem1 GI\ZéTO, 
ORGtmo !)E POLtlJ E$PEijliTIC:ISEOJ: 

Lli l!BOTIPl!GO 
Jare sen la ,,Liter. llldono" - ~b 2"50 ....:. Sm 2.65 

Kun la posta transsendo. 
li!)~ESO: !)e redakcio marszatk. 143. 

!)e administr. Hoia Tir. 20. 
WllR$ZllWI\ (1Jl!R$01710). 

,1 Naturala bohema ak1Jo amara •r.1 
SARATICA 4- 1 

efikas bone ne nur êe ma 11 a k s o, sed an
ka i:i êe s e p s a j k a t a r o j d e i n t e s t o i. 

Provajn kvantojn elsendas senpage kaj 
afrankite: 

A 

tldministrejo de Saratica en 
Krzenowice (tlustrio-Mora\7io). 

La bohemaj kuracistoj preskribas 
neniam alian akvon amaran. :: :: 

-
B * .J: "~=;, !-' 1.

IHTERHACIA ILUSTRATB ESPERAHTA REVUO. 
Jara abono: 2 yen = 2 Sm. = 4·80 kron. 

AdrEso: lapana EspErantisto, Marunouchi, Tokio. 
(lapanujo). 

&MW& 

AACHEN. 
(Aix-la-Chapelle, AÎleno, Aquisgran). 
La tuta □ jaron mi akceptas en mian domon 
banviûta□tojn por kuracado fizika kaj die
tetika. lndikacioj: Guto, Rei:imatismoj, Malsa
noj de l'hauto kaj de la sango, de la □ervoj, 

troptklandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, esperante, 

germane, hispane, holande, ruse. 
D-ro E. Rothschuh 
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