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Nasko. gravedeco kaj aborto ce la logantoj d: la insu!o Sahalin. 
(Fino). 

Sed artaj abortoj okazas ee Ajnoj ne mal
ofte; pli ofte, ol Ce Gilakoj. La v!vo _de Gi
lakoj formigas pli normale, en l1moJ d~ la 
gentaj moroj, dum Ajnoj sur Sahalino Jam 
Cirkaii du jarcentojn restadas sub forta eks
tera influo - sub la invado de Japanoj. Tiuj 
Ci en proporcie granda nombro invadas en la 
vivon de la ajna gento, sangante gin kaj al· 
trudante elementoJn, ne Ciam kulturajn. Pre
cipe Ce la virinoj montrigas la influo de la 
fraülaj fremduloj, sereantaj kontentigon de la 
seksa voluptemo. Okazas nun grandega nom
bro da sekretaj rilatoj inter la virinoj kaj la 
alvenintoj kaj igis ne malofta la tipo de lma
binoj fordonantaj sin al prostitucio, nesuflCe 
kasata. En ambaii okazoj la virinoj tute kon
scie evitas patrinecon kaj provas eiajn rime-
dojn, se ili akcidente gravedi~as. . . 

La plej disvastigita rimedo estas Ce AJm
noj jam de longe la mortigo de la embrio per 
premado de la ventro per manoj aii i8: ajn 
peza objekto. Tiu operacio, kva~~am ap_lik':ta 
jam de longa serio da generac10J, rest1s tiel 
same <langera por la virinoj kaj malofte pa
sas senpune. Maljunuloj rakontis al mi, ke 
dum ilia junago kelkaj virinoj pro Cimaniera 
abortigo finis per rapida morto. Mi konis vi
rinon, preskaü Ciam malsanan kaj_ ~omplete 
kriplan, kiu ne povis sin bone rekt1~1 kaJ an_
kaü post nelonge mortis; oni rakontis al m1, 
ke antaü kelkaj jaroj si eksancelis sian sanon 
per artefarita aborto en Ci tia maniera. Sed la 
samaj maljunuloj certigis min, ke estadas an 
kaü tiaj artistinoj en tiu ei rilato, ke i1i sen 
ia malprofito por si kelkajn fojojn mortigadis 
en si la feton. 

Dua rimedo, povanta elvoki la deziratan 
aborton estas forta kuntirado de la ventro, 
en gia ~upra parto, dum kelkaj monatoj de 
gravedeco. La feto eligas antaü la templi
mo, sed restas en la sekvantaj monatoj do
loro en li;, flankoj. Entute tiu ei rimedo estas 
tre maloportuna, ear, forte kuntirita, la virino 
ne povas bone labori kaj tiom malpli uzi la 
pasemajn ametajojn, pro kiuj guste la virinoj 
ja rifugas al tiaj procedoj. Por eviti naskon, 
virinoj iafoje saltas de alte, ekzemple de la 
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stuparo, kondukanta al provizejo, konstruita 
sur kolonoj. 

Al .simpatiaj" rimedoj oni <levas kalkuli 
unu metodon, povanlan laii la kredo de Ajni 
noj kaüzi aborton. La graveda ,virino subtran
Cas gis la zono la suban vestajun, specon de 
nia eemizo, havan ta ordinare la saman lon
gecon kiel la supra vestajo kaj portas gm gis 
atingo de la dezirata efiko. Sed tiu e1 mdodo 
estas sajne malmulte disvastigita, ear rakonti s 
al mi pri gi sole unu virino, dum aliaj pri tio 
neniam aüdadis. Malnova kaj versajne ofte 
uzata rimedo estas fera rustajo, ear mi au.dis 
tion kaj en la sudo kaj en la nordo de la 
orienta bordo. En la nordo ili aldonas anko
raü ian herbajon, kies nomon la viroj ne sciis 
kaj kun virinoj mi tie pri tio ne parolis. 

Lau la klarigoj de maljunaj Ajnoj, arte
faritaj abortoj estis praktikataj jam de mal
proksima estinteco, ear la knabinoj guis en 
kompleta sengeno seksajn rilatojn, sed hon
tis kaj ne volis havi idojn antau la edzinigo. 
Eble estadis en tiamaj tempoj ankoraii aliaj 
abortigaj rimedoj. Nune la virinoj uzas pre
cipe japan ajn rimedojn, kiujn alportadas la
boristoj kaj oficistoj de la fiskaptaj entrepre
nejoj, dissemitaj sur la tuta bordo de la suda 
Sanalino. Sed mi ne sukcesis sciigi pri tiuj 
rimedoj de la japanai fi~isloj, kiujn mi pri tio 
eldemandis; aii ili fakte gin ne sciis aii timis 
malkase pri tio paroli, ear la nova !ego en 
Japanujo persekutas Ciujn manipuladojn, c~
lantajn malgrandigi la nombron de naskoJ. 
Sed de unu pli klera Japano mi eksciis, ke 
kiel certa rimedo konsiderata estas safrano, 
kreskanta sovage kaj en granda multo sur la 
insu lo Hokkajdo. En Japanujo, kie la mal· 
ebligado kaj interrompado de la gravedeco 
estas disvastigita, versimile estas ne malmul
taj tiaspecaj rimedoj. Kaj Ajninoj fidas ei tiujn 
japanajn kuracilojn (,,sisiam kusuriu), sed ne 
malkasas la sekreton, Car sole sub tiu ei kon
dieo ili ricevas la medikamentojn, malperme· 
sitajn nune en Japanujo. 

Trad. Regino Fels. 



D-RO JAN STELLA-SA WICKI, 
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En tria semaJno 
Oni alportis al mi parfumitan vizitkarton, 

invitantan min al junaj geedzoj, kiuj ankoraü 
ne finis la mielan monaton de komuna vivado. 

- Kiel felieaj ili certe estas - mi ekpen
sis - ear ili estas j unaj, rïeaj, belaj ... Kio do 
povas al ili manki? 

Mi respondis, ke mi venos eirkaü la 
kvina horo vespere, post la fino de la ordi
naciado hejme. Gi okazis somere. La aügu
sta suno superversis per siaj radioj la stra
tojn de Lwow, nenia venteto malvarmetigis 
la varm~gigitajn murojn kaj stonojn. Mi ekso
norigis je la logejo de la junaj geedzoj. 

- , Cu la gesinjoroj estas. hejme? 
- Nur la sinjorino eeestas. 
Mi petas transdoni mian bileton al la 

sinjorino. 
Enirinte en la unuan eambron, mi eirkaü

rigardis. Cio estis tute nova. La meb!oj, aee
titaj ee Kirsner, invitis por sidado. Cie estis 
eleganteco, ee ia lukso . 

- Mi petas vin tien ei, aüdigis aida 
voeeto el la gastoeambro. 

Ôi estis la domsinjorino mem, en la prin• 
tempo de vivo, pala, malgraseta blondulino. 
Mi salute klinigis ~nirante kaj eksidis sur la 
indikita al mi apogsego apud la sinjorino. 

- Gi estis mi, kiu petis vin, por ke vi 
nin vizitu. 

La edzo eliris en la urbon . 
- Per kio mi povas servi - mi deman

dis - rigardante esplorem e la tutan mal
grandan personeton. 

- Mi estas tre malfortigita, sendorma, 
mi suferas je kapdoloro, kapturno, naüzo. 

Mi rigardis la dentkarnon, la konjunkti
von de la okulo - gi estis tute pala, sen
sanga. La juna virino estis videble anemia. 
Kelke da aldonaj demandoj konvinkis min, 
ke mi ne eraris. Mi ordinaciis do ferozajn 
pilolojn, konsilis pli multe da movado kaj 
fresa aero, frotadon de la korpo per malvar
ma akvo kaj poste mi levigis, por diri adiaü. 

- Bonvolu ankoraü iom resti sinjoro, 
mi tre satas la societon de la instruitaj ho · 
moj, ear mi enuas terure. 

- Vi, sinjorino, apenaü post tri semaj
noj de la edzinigo? Vi ne ankoraü eluzis la 
edzigfestajn suojn kaj vi jam enuas? 

- Mi ee ilin ne portas, ear ili memo
rigas al mi la malsagaj on, kiun mi faris. 

Por la novedziniginta virino ne malbona 
~omenco, kio estas post unu aü du jaroj -
mi ekpensis. 

• 
post la edzinigo . 

- Sed mi ti tie babilas kaj min atendas 
malsanuloj. 

Mi adiaüas vin, ripetante : pli multe da 
aero kaj movado. 

- Vi baldaü nin denove vizitos - eu 
ne vere? 

- Mi petas min sciigi, se mi nur estas 
bezonata kaj mi tuj aperos. 

Post kelkaj semajn oj oni alportas al mi 
leteron de la edzo de tiu ei sinjorino, en kiu 
li petegas min, ke mi tuj venu, ear la edzino 
estas tre suferanta. Mi prenis do fiakron kaj 
forveturis tien. La juna edzo atendis min en 
sia kabineto, promenadante je grandaj pasoj. 

- Kio okazis - mi demandis - pro 
kio la sinjorino malsanigis? 

- Mi mem ne scias pro kio, sed si 
estas tre malsana. 

- Tamen io ajn certe okazis; kiel gi 
komencigis, klarigu al mi, ear la kuracisto 
bezonas eion scii. 

Sur la vizago de la juna edzo pentrigis 
videbla batalo kaj hezito, eu silenti, eu paroli. 

- Sinjoro, li diris fine, mi scias, ke la 
kuracisto estas kiel pastro kaj ne malbonu
zos la sekreton. Mi rakontos do eion al vi, mi 
petas por momento sidigi. 

- Hodiaü matene la frato de mia edzi
no, sentaügulo, kiel vi scias, matenmangante 
en restoracio kun samspecaj friponoj, kiel li, 
tiagrade ebriigis, ke la kolegoj estas devigi· 
taj lin transporti hejmen. Unu el ili, timante, 
ke oni ion stelos al la ebriulo, elprenis la 
monujon el lia poso kaj transdonis gin al mi 
por konservado. Car mi volis scii, kion mi 
akceptas kaj kiom da mono tie estis, mi ri
gardis internen. Vi pavas al vi prezenti mian 
miregon, kiam mi estis trovinta leteron sige
litan kaj adresitan per la mana de mia edzi
no al mia eefo. Kion si povus skribi al li? 
Mia scivoleco estis tiel granda, ke mi dissiris 
la koverton·: la letero enhavis fikson de ren
devuo en mia logejo. },1i kuris hejmen kaj la 
unua persono, kiun mi renkontis, estis mia 
ôefo. Ne pripensan te longe, mi ekkapt is lin je 
kolumo kaj malsuprenpusis de la stuparo. 
Poste mi faris al la edzino jaluzscenon . 

Tuj kiam si estis eksciinta pri la oka
zintajo, si estas kaptita de tiel fortegaj spas 
moj, ke mi pensis, ke si estas mortanta . Nun 
si fartas jam pli bone, tamen estas ankoraü 

1 

malboneg~. lru, sinjoro , tien, mi ei tie restos . 
Mi eniris en la dormoeambron. La sin-
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jorino, duone vestita, kusis sur la lito, eir· 
kaifüa per dia fana kurteno; si estis iom pli 
pala, ol antaue, sed si salutis min ridetante 
kaj etendante al mi la manon. La aero estis 
plena je violodoro. 

- Kio vin doloras? 
- Ho, mi estas tre malsana, sinjoro dok-

toro. Mi havas dolorojn en la gorgo, en la 
brusto, la kapo al mi turnigas. 

Kio kauzis tiujn ei suferojn, sinjorino? 
- Mi ne scias. 
Mi palpis la pulson - gi estis regula; mi 

pririgardis la !angon, gi atestis al mi, ke la 
digesta do estis en ordo ; mi tusis la frunton, 
la frunto estis malvarma; la manoj ne tremis, 
kvankam mi supozis, ke mi trovos tiun ei 
simptomon. Oni vidis, ke la ja!uzsceno, kiun 
la edzo estis al si farinta, ne tro sin ekti
migis. 

- Vi estos tute sana post ke\kaj tagoj, 
mi petas nur, ke vi kusu en la lito, neniun 
akceptu kaj uzadu tiujn gutetojn, kiujn mi 
ordonos, po l 5 gutoj trifoje tage. - Kaj mi 
ordinaciis laurajn gutojn. 

Elirante el la domo, mi konsilis al la edzo, 
ke li lasu la edzinon dum kelkaj tagoj en 
kvieto kaj ne faru al si iajn riproèojn. Li pro
mesis, ke li ei tion faros, sed petis min insi
ste, ke mi vizitu lian edzinon la sekvontan 
tagon matene. 

- Mi volonte venos, sed ne pli frue, 
ol posttagmeze je la kvara, ear matene mi 
havas tre multe da okupo kaj la sanstato de 
via edzino estas tia, ke gi ne prezentas ian 
dangeron. 

La sekvintan tagon posttagmeze mi ve
nis je la difinita horo. La juna edzo prome
nadis en la kabineto kaj lia vizago esprimis 
grandan embarasecon. 

- Kio okazis? - mi demandis. Cu eble 
la sano de via edzino plimalbonigis? 

- Ho! ne, sinjoro doktoro, al si estas 
multe pli bone, sed al mi estas pli malbone. 
Prezentu al vi, ke eio ei, kion mi hierau estis 
dirinta, estis malagrabla serco. 

- Kiamaniere? - mi ekdemandis mi
regigita - mi ne komprenas vin. 

- Prezentu al vi, ke mia edzino por 
elprovi mian sindonecon interkonsentis kun la 
frato, ke li iaajnmaniere subjetos al mi lete
ron, fiksantan rendevuon kun mia ôefo. La 
serco estis, kiel vi vidas, tre stulta; mi estas 
nun malagrable devigata peti lin pri pardono 
pro mia hieraüa ekscito. Bonvolu nun iri al 
mia edzino, mi tie ei restos kaj skribos le
teron al la estro. 

Mi adiauis lin kaj direktis min al la dor · 
moeambro. êi tiun tagon la sinjorino vestis 
sin, au pli vere senvestigis sin senekzemple 

kokete, ear si kusis en la Iito en tiel diafana 
jaketo, ke la formoj de füa bela korpo estis 
detale videblaj, eê la eemizo estis suprenvol
vita je la flankoj, kiel hlamido êe la antik
vaj Grekinoj. La aero en la eambro estis 
troplenigita je bonodoro de violaj parfumoj. 

- Kiel vi sanstatas hodiau - mi de
mandis, alproksimigante al la lito kaj also
vante segon. 

- Hodiau pli bone, la gutoj tre min hel
pis, sed mi sentas ankoraü pezecon en la 
brusto, rp.ankon de apetito, kapdoloron. 

- Gi pasos, sinjorino-mi respondis, es
plorinte la pulson kaj la !angon kaj konvin
kiginte, ke eio estas en ordo. 

En tiu momento juna kaj vigla eambris
tino alportis teleron da supo. 

- Sinjoro doktoro, ni petas pri pardono, 
se mi en via èeesto iom mangetos. 

r.Ii levigis, volante foriri, sed la sinjorino 
detenis min. 

- Restu, sinjoro, ankoraü unu momen
ton, mi tuj estos preta, mi volus, ke vi per
kusu min kaj auskultu, tu estas eble ia mal
ordo en la pulmoj. Sidigu èi tie sur la sofo 
kaj trarigardu dume la hodiaüajn gazetojn. 

Mi sidigis sur la kanapo kaj komencis 
legi la lastajn telegramojn, pririgardante de 
tempo al tempo la belan malsanulinon, kiu 
eksidinte sur la lito kaj malsupreniginte la 
nudajn piedetojn sur ursan felon, kun la plej 
bona apetito englutis teleron da supo kaj al
portigis al si la duan; poste estas alportita 
kotleto kun legomo, plue kokido kaj kompo· 
to, fine ia deserto. La malsanulino formanga
dis unu post alia tiamaniere, ke sur la telero 
nenio restis. Kiom do ei tiu bela personeto 
mangas, kiam si havas apetiton, mi ekpensis, 
se si tiom formangis, senigita je apetito. 

Dum la. malsanulino ankoraü mangis la 
deserton, la èambristino, evidente konfiden
ciulino, klinigis kaj murmuretis ion en sian 
orelon. 

Mi konvinkis lin, ke ~i estis serco -
rediris la bela sinjorino per sia aida voeeto, 
kiu ne taügis por mallauta parolado. 

- Kaj kiel li kondutas post tio? - de
mandis la eambristino. 

- Li skribas leteron, enhavantan par
donpeton. 

Ambaü virinoj ekridegis, rigardante re
ciproke en siajn okulojn . 

- Mi estas jam preta, sinjoro doktoro, 
diris al mi la sinjorino post la tagmango. 

Mi alproksimigis al la lito kaj nur sajne 
eirkaiifrapis kaj" 6irkauaiiskultis la brustkes
ton, ôar mi vidis, ke si volis nur min kon
vinki, kiel bonodora estis füa korpo kaj lito, 
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sur~prucigita per diversspecaj arnmajoj ; mi 
ordinaciis ian medikamenton kaj dirinte adiaü, 
mi eliris. 

En sia kabineto iradis ankoraü grand
pase la kompatinda edzo kun la plumo en la 
mano kaj sur la tablo kusis folio da posta 
papero , sur kiu li jam est is skribinta kelkajn 
liniojn koncerne la peton pri pardono. 

FI FORISMOJ 

Pardonu al mi, sinjoro doktoro, ke mi 
vin ne akompanas ~is la pordo, li diris al mi, 
ei tiu letero estas por mi tiel malfacila, ke mi 
devas tre kolekti la pensojn, por gin verki. 

- Mi petas esti tute senceremonia por 
mi, mi respondis, skribu sinjoro, skribu sin
joro; gis revido ! ... 

Esperantigis Artur Adler . 

l(URllCISTltJ. 
Kol~ktis d-ro Fels. 

Bela virino estas duoble bela, se si es
tas sana. 

* * * 
La -plej multaj homoj estas forte kon

vinkitaj, ke ili estas sana j, ear ili ne sentas 
dolorojn. 

* * * 
Medicino estas la plej nobla profesio, sed 

la plej bedaüri nda metio. Gusserow. 

* * * 
Ni kuracas la malsanulon, ne la malsanon. 

* * * 
La kuracisto de la estonteco esta la in-

ternisto. Kader. 
* * * 

La kuracistoj ofte plivolas suferi mize
ron kelkajn jarojn en granda urbo, ol suferi 
mizeron la tutan vivon en malgranda urbeto. 

Billroth. 
* * * 

Tra amasoj da kadavroj ni akiras niajn 
bonajn rezultatojn en hirurgi o. Billroth. 

* * 
Nur bona homo povas esti bona kura -

cisto. Nothna.gel. 
* * * 

êiu malsanulo havas sian malsanon kaj 
eiu ankaü havas sian bonsancon en la ku -
racado. Biernacki . 

* * 
Kiu bone outras, tiu bone kuracas. 

Leyden . 
* * * 

Kien suno ne penetras, tien penetras ku
racisto. 

* * * 
La homo, kiu rena ski~as post grava mal -

sano, transiras kvazaü ree eiujn periodojn de 

la infaneco kaj juneco kun tiu diferenco, ke 
tio, kio iam estis kalkulata laü jaroj, kalku
ligas en tiaj kondieaj laü semajnoj aü ee laü 
tagoj. Sienkiewicz. 

* * * 
Kion morto forfaleis, tion amo resemas -

kaj tio estas vivo. Sienkiewicz . 
* * 

La agon de la homo oni devas taksi laü 
lia angiosistemo. 

* 4 4 

Hipohondriulo mortas iafoje pro tro fresa 
aero, kanto de najtingaloj kaj odoro de rozoj. 

A. Griin. 

* * 
Medicino okupas la tutan homon, ear gi 

priokupas sin pri tuta homo Goethe. 

* * 
La temo en medicino restas eïam la sa-

ma, nur la melodio sangigas. Hufeland. 

* * 
En medicino la manko de sperto naskas 

malkuragon aü arogantecon. Hipokrates . 

Tiun , kiu ne volas OLei, forlasu !rue la 
kuracisto, por ke oni ne aljug u al li mem la 
malbonajn rezultatojn de la malsano, kies 
kaüzo tiom ofte estas nur manko de obeeco 
ee la malsanulo. Udeus. 

* 
Ee je unu horo ne estas permesite al la 

kuracisto mallongigi vivon de la paciento, su 
feranta ee plej grandajn dolorojn, sed mildigi 
dolorigan agonion la kurac isto devas. 

* 
Nothnagel . 

4 * 
Adipozecon oni povas dividi en tri pe

riodojn: 1. la periodo enviinda , 2. la periodo 
ridinda, 3. la periodo bedaürinda. Ebstein. 
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