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DEKURACIST
Monata re\luo por internacia korespondadode Kuracistoj
Organode ,,TutmondaEsperantistaKuraclstaAsocio" (T. E. K. A.).
En unucco estas forto.
/\dreso de la redakcio kaj adminislracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: I ·5 spesndloj = 3·60
kron oj au.striai = 3 markoj - 4 fran-

D-ro Stefan Mikotajski
Lw6w, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

koj= 3 siliugoj=l ·S rubloj

0·75 dolaro.
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Internacia enketo prt• mortpuno.
Polujo.

8
(Originalo pola).
Responde al la demandaro, publikigita
de la ,,Voêo de Kuracistoj" en la afero de
mortpuno, mi permesas al mi, konsiderinte
la starigitajn demandojn, eldiri la jenajn
kelkajn rnallongajn rimarkojn.
Pri l) kaj 3).
En la batalo kontrau la krimo, l<iel
necesa malbono kaj konstanta socia aperaJ o,
la mondo kuracista - almenau en plimulto
da iaj reprezentantoj - staras sur la fundamento de la tiel nomata pozitivista skolo,
erêas do en kazoj de krimo ne la repagon de la flanko de la krimulo, sed la manierojn fari lin nemalutila al la socio. Kaj
splorante la delikton per la natursciencaj

metodoj, akceptitaj en biologio kaj medici11 , la kuracisto venas al la konvinko, kc
ankaii por antaiîgardo de la socio kontra11
la deliktulo plej konvena estas tia proccdo,
kian alprenis la publika lligieno en la batalo kontrau epidemiaj malsanoj. Antaii êio
do la kuracisto devas esti fervora partiano
de êiuj profilaksaj rimedoj, kiuj, aplikitaj
ankau en la teritorio de kriminalistiko, nepre alportas grandegajn utilojn, kion sufiêe
jam montris la scienco de krimologio. En
konkrcta kazo de krimo indikata estas de
la kuraci ta vidpunkto procedo plej precizc
individualiganta kun la krimulo kaj se oni,
aplikante la teorion pri antaiigardo socia,
okupos la radikalan pozicion, oni povas
nemalofte konsenti sen bezitado senrevene
forelimini el la socio la krimulon, kiu1 eê

-
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se li ne estus plenuminta la krimojn, opiniatajn kiel plej gravaj, tamen lai:i sia pers011eco montrigus decide ne tauga al kunvivado en la socio, al observado de giaj
legoj kaj preskrib oj, necesaj por ekzisto de
la nuntempa organismo socia.
Konsekvence oni povus dedukti la konkludon, ke la kuracisto, kiel partiano de la
pozitivista skolo, ne devus principe kontraiistari al mortpuno, se gi nur estas trafonta la inclividuon, absolute ne tai:igan,
nek nun nek en estonto, al la vivo socia
kaj evidente malutilan al la socio. êar en
tiu 1:i kazo la morto estus plej radikala
maniero forigi tiun malutilan individuon el
la socia organismo kaj krome gi malebligus
definitive al la krimulo naskigi la idaron,
kiL - laû sperto - ofte heredas de sia
naskiginto - nekorektigebla krimulo, nekonvene formitan sistemon nervo-psiÎlikan,
kie>aperas en la plua vivo de tiuj êi idoj
per nekapablec o sin alkonformigi al la komplikitaj kondiêoj de la samtempa vivo kaj
sekve konduk as ilin plej ofte denove al
konfliktoj kun preskriboj kriminalaj.
Sed preterl.asante la cirkonstancon, ke
!au nuntempaj punaj legoj mortpuno estas
aplikata êefe nur pro konsidero de la kvalito de krimoj kaj en tre malgranda grado
de la personeco de la krimule, ni devas
pro aliaj motivoj deklari nin kontrai:i mortpuno kaj nome eê nedepend e de tio, êu ni
direktas nin lau la principo de la antaiigardo secia kentraû la krimulo, êu lai:i la
teorio juridika pri re;: ago.
Krom la rezonado, ke en la eldiro pri
neplibonigeblec o, êu ,,kontrausocialeco" de
la krimulo ni ja êiam povas erari, decidiga
estas tie êi la motivo sentimenta. Kontraü
mertpuno protestas fortege niaj entoj humanaj kaj kulturecaj, la samaj, kiuj ne permesas al ni kondamni je mortpuno la homon, suferantan pro peste au alia plej dangera malsano infekta, kvankam tio êi ankau kun rezervo pri la limoj de la homa
science êe diagnozado kaj determinado de
la dangero de koncerna malsano - sajnus
al ni la procedo, plej simpla por la komuna bono kaj plej praktika. Ni do izolos
plej precize kaj eê, se necese, por êiam
ekzemple leprulon, ni forprenos al li la liberecon, tiun êi plej valoran homan benon,
seè tamen ni nek aktive forprenados al li
vivon, nek permeses al li perei mizere kaj
se11 helpo. Simile ne estas al ni permesate
finmortigi la senespere malsanan aii agoniantan, eê kun lia konsento kaj la demanda pri t. n. ,,eutanazio", au pri la allasebleco
de plirapidigo de morto por mallongigi la

suferojn al la malsanulo, neniam sendube
transpas os la limojn de teoriaj frazoj, eldirataj en secietaj konversacioj plej ofte de
la hemoj, guantaj perfektan sanon. Kaj en
la metodo de batalado kontraü la krimo
ni kuracistoj devas pretervole konsideri la
krimulen tiel, kiel la maJsanulen, eê se ni
estus malproksimaj de la identigado de
la krime kun la malsano, eê se ni estus
plej grandaj kontraüuloj de la teorio pri
,,denaskiga krimulo".
Oni devas fine rimarkigi, ke eê la inte.nco, kiu Judas iun rolon inter la motivoj,
pravigontaj la bezonon de mortpuno, la intenco deni ekzemplon kaj fortimigi aliajn
de la krimo ne eltenas la kritikon, nome
lau medernaj esplorej pri la psihologio de
popolamas o, kiel ankau pri la impresigemo
de certaj, netute norn2alaj individuoj êe tiaspecaj ,,ekzemplej". Car tiuj êi esploroj alportas gravajn donitajojn, indikantajn klare
la malutilecon de tiu terura ekzekuto por
a geilerala moraleco de la socio, kauze de
rek te neatend ita senmoraliga influo egale
de la vidaie de ekzekute sur la êeestantaj, kiel ankau de giaj sensaciaj priskriboj,
prezentataj de la samtempa gazetaro al vastaj rondoj de legantej.
En la supraj rimarkoj ne estas ektusita
la dcmando pri imputebleco êe la krimulo,
êar por la konfesantoj de determinismo kaj
de la pozitivista skolo, al kiuj plejparte alkalkulas sin la mondo kuracista, tiu êi demando estas relative indiferenta. Tamen
konsiderante ankaü tiun êi faktoron, precipe
pro la fakto, ke finfine la nuntempaj punaj
legaroj bazas sin ankorau sur la teorio pri
repago, ni devas rimarkigi, kiel pluan motivon kontrail mertpuno, ke efektive la
kon tato de plena imputeblece apartenas
al la taskoj eksterordinare malfacilaj, eê se
ni persistus plej precize nur sur la starpunkto pure kuracista, t. e. se ni havus ekskluzive la taskon elmontri au ekskluzi la
psihopatelo giajn simptomojn en la stato de
la akuzato generale aii almenau en la periodo de plenumad6l de la puninda faro,
tute ne enirante en gian psihologion. êar
ne ekzi tas preciza interlimo inter la sano
kaj la malsano mentala kaj êe la plej sana
homo povas en certaj momentoj kaj cirkonstancoj la mento eliri el la state de ekvilibreco kaj la pritakso de tiu êi deklinigo
transpasas ne malofte la limejn ne nur de
la kuracista, sec! ankau generale de la homa ekkono.
Pri 2).
La kazon, en kiu êe la ekzekutito lau
juga verdikto la nekropsio elmontrus ri-
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markindajn sapg ojn en la cerbo, mi mem
ne observis. Cetere nur mm fojon mi plenumis dissekcon de kadavro de la viro,
pendigita per ekzekuto, sed krom malgranda asimetrio de la kranio, tute sensignifa, mi
nenion patologian trovis en la cerbo en tiu
êi kazo.
Pri 4).
Mi opinias, ke asistado de la kuracisto
êe efektivigado de mortpuno estas antau
êio ne bezonata, êar la kuracisto ha vas tie
neniun taskon kuracistan plenumi. Post efektivigo de la verdikto la konstato de morto
apartenas al generalaj taskoj de la polico
sanitara kaj la kuracisto devas nature gin
plenumi. La kuracistoj do povas sin retiri
de la asistado ee ekzekutoj kaj pli, ili devas gin fari kaj nome ne tiom pro timo de
ofendo al la indeco de 1a· profesto kuracista, kiom konsiderante la idean pozicion de
la mondo kuracista en la afero de mortpuno.
Pri 5).
Koncerne la eventualajn decidojn de la
kongresoj kuracistaj kontrau mortpuno, mi
opinias, ke la demando pri mortpun o povas esti en la kongresoj starigita kaj priparolata nur de la vidpunkto precize scienca, sekve ekzemple en la respektiva sekcio
de la vidpunkto de psiÎlopatologio, antro pologio kriminala, krimologio k. t. p. Sed
ear la scienco ekzakta sola sen partopreno de la sentimenta faktoro alportas ankoratt trô malmulte da objektiva materialo
por motivi necesec on de la forigo de mortpuno, do tiu êi demando ne taugas eor
formuli gin en kongresan rezolucion. Car
ne estas - lau mia opinio - tasko de la
scienca kongreso kuracista alprenadï tezojn, kvankam plej simpatiajn kaj eldiradi
rezoluciojn sur ilia fundo, kiom ili ne elfluas el pozitivaj laboroj kaj esploroj ekskluzive sciencaj.
D-ro W. Sieradzki
Profesoro de juga medicino en universitato Lwow'a

. 9.
1. êe la hodiaùa stato de la scienco,
kaj eê sendube ankau en plej malproksima
estonteco, ne estas eble en multaj kazoj
sur la bazo ge la esploro kuracista determini certe la imputeblecon êe la mortiginto
en la momento de plenumo de la m0rtigo.
Ekzemple tn({nia fran::;itorict, kiu povas okazi
unufoje en la vivo kaj dum kiu la malsanulo plenumis krimon - postlasas neniajn
postsignojn, sur kiuj oni povus bazi la
esploron. Ekster la periodo de tiu êi transira malsano la malsaniginto estas mente

99

kaj psiÎle sana. Simile povas okazi ankaii
kun e p i I e p s i o en la momentoj de la
tiel nomata ekvivalento epilepsia.
2. La malsanoj mentalaj, dum kiuj la
rnalsanulo povas plenumi krimojn, en plejmulte da kai;_oj postlasas neniajn sangojn
anat.omiajn. Car generale el la tuta serio de
malsanoj mentalaj nur si fi I i s o d e ce r e br o kaj par a I i z o pro gr es i va
kauzas percepteblajn sangojn anatomiajn
en cerebro. Okazadis ankau kontraûaj kazoj : êe la individuo, sajne mente sana, oni
trovadis dum la nekropsio sangojn anatomiajn, kiuj povas indiki malsanon mentalan;
tiel laû la disvastigita famo, eble nefundamentita, estis laudire êe la krimulo Bekierski, ekzekutita antau kelkaj jaroj en Lw6w.
3. Asistado - partopreno de la kuracisto êe ekzekutado, estas nebezonata, supe1ilua, kontraua al fundament_aj principoj
de medicino, êar la tasko de kuracarto
estas kuraci, plilongigi la vivo □, sed ne plimallongigi gin. Oni devas dume celadi al
tio, ke almenaü la k u ra c i s t o j, ne okupantaj statajn postenojn, p o vu ri f u z i
1a a I v o k o n d e 1a j u g i s t a r o a I a s is t a d o ê e e k z e k ut o, ear en Austrio eê
la rifuzo estas neebia (la jugisto povas
kondamni la kuraciston je granda monpuno
pro rifuzo starigi al la alvoko de la jugisto).
4. La kongreso kuracista devas eldiri
opinion kontraü mortpuno kaj samtempe
pririgardi kelkajn demandojn, kiuj en Austrio ankorau antaü la kongreso devus esti
realigitaj (ekzempje per helpo de me 111or and ode la Cambroj
kuracistaj
al la projekto
de la nova
puna
kodo).Nomeêe
êiuj jugaj debatoj,
en kiuj al la akuzato
minacas
j a m n e m or t pu no, s e d n u r p 1i d a ur a p e r d o d e I i b e r e c o, d e v u s ê e est i kuracisto
kaj havi la rajton
(egale kiel la advokato) p r e z e nt i, en la
kazo de bezono, d e m an d o j n a 1 1a
a k u z a t o k a j a 1 1a a t e s t an t o j, k i e 1
a n k a u p r ~ n i p a r o I o n, same kiel la
la advokato. Car povas okazi, ke certajn detalojn, kiuj facile preterpasas atenton kaj komprenon de la nefakaj personoj, la kuracisto
evidentigos kaj klarigos kaj determinos la
neimputeblecon êe la krimulo en la momento de efektivigo de la krimo.
5. La ideo de puno generale, ne nur
de mortpuno,~sajnas al la skribanto de tiuj
êi vortoj anahronismo de la tempo, kiam
la stato evoluciis el la patriarÎlaj ideoj pri
la familio. Eble !au okazonta progreso de
humanaj principoj neniu homo - sur la
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tuta tero havos rajton puni alian homon maturan. La organizita socio p osedo s
sole la rajton devigi la individuon a l kompenso de la maljustaîoj, faritaj al alia individuo en bonfamo aü havaJo, kid ankau
gi havos la rajton depre ni de la malutila
membro de la socio la eblecon malutili.
Mortpuno sajnas postrestaîo de tiu
tempo, kiam por senigo je la membro oni
punadis per fortranêo de la sama membro
de la malbonfarinto laü la principo : okulo
por okulo, dento por dento !
La partianoj de mortpuno citas ordinare du jenajn motivojn : 1) mortpu no eliminas la malutilan anon el la ocio, 2) gi
fort irnigas de plenumad o de krimoj.
1) Se ni alprenus la unuan principon
kiel pravao, estus necese en konsekvenco
ekstermi la individuojn, kiuj·ank ora ü multe
pli, ol la krimuloj, kvankam en propra
ku lpo, malutilas al la socio, nome êiujn ftizulojn, sifilisulojn, leprulojn tran porta □ tojn
de la tifaj baciloj k. t. p. ba ! e tu necese foqeti kuracarton kaj ek termi êiujn kuracistojn, êar ili, savante per ia helpo la
malsanemajn individuojn, plilongigante al ili
la vivon, donas al ili la eblec n naskigi la
generacion fizike malfortigintan. i alvenu s
al absurdo.
êu mortpuno agas fortirnige estas dubinda. Kiel êiu, precip e en nedete rminitaj
formoj aperanta, dangero , kiel êiu risko
11avas ion, altirantan la homan naturon, supozeble ankaù la fantomo terura de la pend ingo almenaC'tne detenos la banditon de
plenumo de krimo, se gi eê ne instigos
lin al krimo.
Cetere.. simile, kiel la kuraci to, kvankam pro kutimigo observas la regulojn,
por sin ne infekti nek di portad i la infekton, tamen ne pensas êe esp lorad o de paciento pri eb leco de infektigo au kiel
êashu11do, sin jetante sur apron
aü kiel
soldato, bone ekzercita, ietante sin sur rnalamikon, ne pensas· ordi nare sub la hajlo
de malamika kuglaro pri la ebleco de sia
mo1io, tiel same versajne ankaü la krimulo
en la momento, kiam 11plenumas mortigon,
ne pensas pri atenda nta lin snurlaêo aû
glavo de ekzekutisto .
Mortpuno, precipe publike plenurnata
aü pris kribata en gazetoj, ne sole ne efikas
detimige, sed ordinare alportas multe da
malutilo al la publika moralec o. Ôi vekas
malbonajn instinktojn, dormetantajn sur fun-

do de la homa anima. pas iigas, bestigas la
homan naturon. inklinan al krueleco de
prahistoriaj tempoj
I
hodiaü . êar neniam plej produktema fantazio de poetoj, eê
ne en !a Dante 'a i:1f -o puv is elpensi tiajn malnoblaj ojn kaj kruelaJ jn. kiaj efektive estis
plenumataj en la nomo de ekzek utiva justeco. Sufiêas remem ri i tiujn subforgitajn
veturilojn, en kiuj la reù-o David veturadis
sur la katenitaj Amonitoj *), tiun surpalisi ga don, senhaüti o-ad n de la vivantaj homoj,
au praktik atajn ank1-raù nuntempe en la
germanaj kolonioj e, -e,;,-ro
j en Afriko kaj
en la stato Kongo fortranêadon de penisoj
al êiuj Negroj en la ,·,lago pro neelpago
de la koncerna vilagn en gusta tempo de
la imPosto en form de kau êuko.
C:u generale• la ,-ocio havas rajton puni
per morio?
Ni ne konsideru . êu la vivo generale
estas la plej granda malbono, aü la plej
granda bono ur la ero, êu ne estas multe prava tio kion diri unu el la grandaj
viroj de la epoko de rena kigo -- se min
ne erarigas le memon . .\iichel Angelo :
.....êe la fino de ciaj tagoj furnu malantai'.Hm cian vizagon, kalkulu la tagojn feliêajn kaj ci konsento , o homo, kiu ajn ci
estas, ke esti nenio esta pli bone.
Estas fakto, ke la instinko de memkonservado, komuna al la tuta mondo animala sur la tero, ordonas sati la vivon,
kiel plej grandan bonon, eble · pro - tio, ke
ni ne scias certe, kio estas en transmorta
regiono, antaü kiu laü Sekspir la belkolora
vizago de entreprenemo paligas.
Tiun ..plej grandan bonon", kia estas
opiniata la vivo, la socio - laü la opinio
de la skribanto - rajtas forp reni al neniu,
kvankam plej malutila individuo, êar gi ne
donis al Ji tiun ,,bonon . Vivo de certa individu o ne estas nek povas esti propraîo
de la ocio disp onebla arbitre de la socio
sen volonto kaj vola de tiu êi individuo.
Tamen pro memdefendo la socio havas
devon kaj rajton fari la individuon al gi ne
malutilan ed utila□ kaj - ne senigante lin
je vivo - celadi (kiel eble) al lia plibonigo. Do la neprirespondaj krimuloj devas
esti kuracataj en hospitaloj - aliaj translogigataj kaj kondam nataj al laborado en
pundomoj.
D-ro Zasacki
Szcz arowice.
*)

taJnova Testamento Il. Regoj .12.31.
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La helpadode rusaj Yirinojdum kaj postla batalode Mukden.
(Fino).
V

Inter Tieling kaj Karbin, êirkaue 500
kilometrojn, iradis malrapide mul taj vagonaroj de forigado, flegvag ona roj, militaj vagonaroj au komercaj vagonaroj. Pri la organîzîtaj flegvagonaroj mi nenion diros. Regula personaro, unu fratino por du vagonoj
da 18 vunditoj êîrkai:ie, unu flegisto en êiu
vagono,
plenumis sufiêe )acilan dej oron.
Komforto , kuraciloj, nutrajo, estîs sufiêaj.
ek la personaro nek la vunditaj estîs vere
kompatindaj en êi tiuj vagonaroj . La Jaborado de la fratinoj, same kiel de la kuracistoj kaj de la flegistoii kvankam atingis sian
maksimumon, sed gi malmulte difer encig is
de la laboro, plenumata en superplena hospîtalo.
Tute malsama estis la sorto de la vunditoj, kusigitaj amase su r la planko de la
komercaj vagonoj kaj ankai:i tute malsarna
estis la laboro de la fratinoj, dej orantaj en
tiuj vagonoj. Ili devis zorgi ne nur pri la
flegado, sed ankau pri la nutrado, bejtado,
purigado k. t. p. Ne ha.vant e tablon por
la bandagado, ili devis surgenuigi, por ple11umi tiun taskon, unu el la plej lacigaj.
Car la vagonoj ne interkomunikigis
per
sirmitaj pontetoj, estis necese êe êiu halto
(kaj, feliêe por la vunditoj , ofte okazîs tiaj
halt oj) forlasi vagonon, kie la flegado estis
finita, rnalfermigi alian, eruri en gin kun
flegistoj, portantaj la sanigilaron kaj rekomenci la laboron; kaj tiel same dum 3, 4,
5 tagoj, kiujn bezonis la vagonaroj, por
atingi Karbin on. Kune kun multaj rusaj fratinoj, sin fordonan taj al tiuj zorgoj, mi havis la plezuron renkonti sampatrujaninon,
JUS ed zinigintan kunA oficiro.
Si estis sekviota sian edzon, dejorantan en la gen darmaro êe la malantaüo de la armeo .
En tiu tasko de bonfarado nia sampatrujauino ne montrigisA malsupera kompare
kun la rusaj fratinoj. Sia vigleco, sia elturnigemo, sia gajeco, ecoj ja de nia •raso,
havigis al si, eê inter tiuj sinjorinoj, apartan lokon, kiu nin honoris.
En êiu stacidomo la Ruga Kruco estis
instalinta tion, kion ni nomas tie êi ,,in fi r m e ri e d e gare",
kion oni nomas
tie ,,fie g poste
no". Kutime du au tri
fratinoj kaj kelkaj flegistoj administris tiun
êi flegpost enon . Kiam estis bezone, la fratinoj alvokis la kuraciston de apudaA hospitalo. Tage kaj nokte unu fratino dej oris en

tiu flegejo kaj êiam siaj blankaj vestoj indikis a l la vunditoj la vojon al la helpo . Kia
ajn estis la vetero, êu nega, êu venta (mi
ne parolas pri frosto; frostadis senêese), la
vestoj de . la fratino estis tre videbla montrilo kaj certa gvidilo.
Kutime la fratinoj de la stacidomaj flegej oj estis edzinoj de oficiroj aû de oficistoj .
Tre malmulte da ili estis enskribita j sur la
listoj de la Ruga Kruco kaj neniu sur la
listoj de la milita flegistaro .
En Tchantoufou, en Kouanchanze,
en
Tatziago, najbare funkciadis rnilitaj hosp italoj tre multaj kaj Rugkrucaj hospitaloj tre
rnalmultaj. La plej granda koreco regis la
interrilatojn de tiu tuta personaro, sin doninta al la sama celo de bonfarado kaj
patriotismo.
Nia vojago ekfinigas . Karbin estas videbla. Malsanuloj kaj vunditoj esperas fine
atingi merititan ripozon.
Lacegaj ankaü
estas la flegistinoj, sed estas necese, ke
êiuj trapasu S b o r n i j - Pu n k t, la postenon de dispartigo. Tie 20 kuracistoj, 30
fratinoj el la milita flegistaro Akaj 30 sinjorinoj au fraulinoj, memvole dejorantaj, atendas la alvenontojn. 300 litoj por ripozado
estas starigitaj en la iama halo de komercajoL ; 200 aliaj estas lokitaj en flanka konstruajo , êe suda enirejo de la stacidomo.
Oni devas elvagonigi la suferantojn, ilin
ekzarneni, flegi, dispartigi, sangi iliajn tukojn,
ilin provizi per novaj vestoj, ilin refortigi
kaj poste ilin dissendi êu en la hospitalojn
de la urbo, êu en la flegvagonarojn,
kiuj
tie êi organizigas, por aliri poste pli malproksiman lokon.
Kiarn la vagonaro, alvenanta el Mukden,
estis regula flegvagonaro, la laboro est is
facila, êar dum la irado tiu fJegejo estis
funkciadinta, kiel surrada hospitalo. Sed la
rnalplenigado de la vagonoj de komercaj
vagonaroj estis tute alia afero, êar al la
vunditaj, alportitaj de Atiaj vagonaroj, mankis multe da êiuspecajoj.
Por atingi la hospitalojn de la urb o,
estis necese uzi la vagonojn de tramo,
speciale konstruita sur mallarga
fervojo.
Feliêe, ke la trairo dauris nur kelkajn minutojn, êar la vunditoj terure suferis pro la
malvarmo en tiuj nevarmig eb laj veturiloj .
Tio êi estis la lasta sufero de tiuj homoj,
êar post la finigo de la trairo ili estis fine
akceptitaj en tiujn rusajn hospitalajn êambrojn, tiel bone kaj sanige varmigitajn.
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Feliêe estas, ke Rus oj majstre prak tîkas la arton de hejt ado; alie ili havus pli multe da perdoj por bedauri, êar
en tiuj regionoj la hejtad o estas komfortaJo
nepre necesa por la konser vado de la vivo.

VI
Nun ni vizitu la grand an hospitalan
centron de Karbin, la plej gravan el êiuj.
De la 4-a de junio 1904, la tago de gia
malfermo, gis la 1-a de majo t 905, la
S b o r n i j - Pu n k t de Ka.rbin enreg istri gis la alvenon de 340.000 malsanuloj au
vunditoj kaj la forigon al Rusujo au al Siberio de 26,000 resanigan toj aü de resanigitaj malsanuloj.
Per treega energio kaj gravaj mona j
oferoj la r1.1sa flegistaro estis sukcesi nta
starigi en tiu, de nelonge kreita, urbo 22,000
litojn en la militaj h ospit aloj kaj en la rotoj
de resanigantoj kaj 7,000 litojn en la hosp italoj ActeRug a Kruco.
Ciuj militistejoj, êiuj oficejoj estis farigintaj hospitaloj; krom tio unu tuta antaùurba
kvartal o Oospitalni - Oorodok
- la urbeto de la hospitaloj - estis konstruita el ligno, kiel presk au êiuj Siberiaj
domoj kaj Jrnnligita per tramv ojo kun la
stacidomo . Ci tiuj hospital oj, destinitaj por
daura flegado, estis specialigitaj kaj êiu el
il i enhavis personaron kaj materialon, taùgajn por sia specialo. Estis hospitaloj por
grave vunditoj, aliaj por la malgravaj, por ordinaraj malsanuloj, por infektuloj, por disenteriuloj, p or A tifuloj, por frenezuloj k. t.
p., specialaj dejorejoj por kuracado de malsanoj orelaj, laringaj kaj okulaj. Mi ne
parolas ~ri la nombra de la kuracistoj; pli
vin interesos tiu de la laikaj fraünoj. En
Karbin 600 fratinoj estis enskribitaj sur la
listoj de la milita flegista ro kaj de Ruga
Kruco; krom tio estis 300 memvolulinoj.
Pri la servado, farita de tiuj virinoj, mi
ne parolos detale; gi estis simila al la laboro, kiun plenumas la flegistinoj de nia,, assistance publique", au kiun multaj el vi plenu mis mem en la militaj hospitaloj de Francu jo
aù Algerio. Nenia diferenco, krom klimata.
Kiel vi povas pensi, tiu senêesa frostado,
tiel utila aliparte por la saneco de la militistaro, estis por tiuj fratinoj vera suferilo .
Sed mi ja kredas, ke vintre kaj printempe
la pluvo kaj la koto de nia okc idento estus,
por virinoj, malhelpaioi, eê pli malfacile
venkeblaj.
Same kiel la militaj kuracistoj de la
batalanta armeo, ankaii la kuracistoj de la
nedaùraj hospitaloj en Karbin konfesis al

J

mi, ke ili ne povas kompre ni la funkciadon
de hospita loj seo larga uzado de viriha
persona ro . Eê al tiu perso naro la hirurgi ist oj d e Karb in aljugis specialan valoron, lau
vidpunkto de pAurecokaj ase pseco. Tio, kion
mi vid is el la hirurgio de la moderna milito, min tre, t.reege emigas jesi ilian opi _nion . La sukcesoj net;, pere blaj milittempe ,
kiujn at ingis la rusaj hirurg iistoj en improvizit aj hospitaloj, devas enpe nsigi tiujn,
kiujn priokup as la necese co havi inteligentajn kaj konsciencplenajn
helpantojn, kiaj
estis la rus aj fratinoj kiaj an kau estos la
fleg istinoj, kiuj □ Yi instrua s en viaj fleglern ejoj.

VII
En Karbin trovigis an kau nerusaj flegistinoj kaj aparte unu grupo da germanaj flegistinoj. Per mu lte da insisteco
kaj eê kun kunhelpo de la irnperiestro la
unui go de la gennanaj Rugaj Krucoj estis venigi nta gis tie ho Apitalon de militiro, admirinde provizitan. Car pri la uza do de virina
pers onaro la Germanoj same opinias, kiel la
Rus oj kaj preparas la mobiliza don de siaj
militaj flegejoj, ili estis aldonin taj al la tre
altvaloraj kuracistoj de la dirita hospitalo
tiun areton da flegi stinoj, el kiuj kelkaj tamen nur balbutis malmultajn vortojn de la
rusa lingvo. Tiu hospi ta lo estis danke akceptita de la Rusoj, kies admiron -gi vekis
kaj gia êeesto ne mAalutilis al la lando, kiu
gin sendis. Kiel oni jus rimarkigis en Romo,
tiaj bonfaraj sendoj estas apa rte utilaj al la
internaciaj rilatoj .
lia germanino trov igis en Mukden
kun la virinaro,
kies agadon
en la
momento de la malvenko mi rakontis al vi.
Tiu êi akompani s sian edzon, rusan hirurgiiston, logantan en Berlin kaj alkurintan,
por servi al sia patrujo.
Bulgaroj, tiuj jun aj fratoj de la rusa
popolo, estis sendintaj militiran hospitalon,
estratan de tri militaj kuracistoj kaj enhavantan ses laikajn fratinojn. Dum la Mukden'a batalo tiu hospitalo funkciadis êe
unu el la postenoj de la malantauo, en
Go unj oul ine. \...,ar gi est is b one instalita, gi
akceptis precipe gravajn vuoditojn.
Nian land on tie reprezent is ne nur la
donac oj, senditaj de niaj helpaj societoj, sed
ankau la persona sindonemo de kelkaj Fran~
cinoj. Krom malmultaj sampatrujaninoj, farigintaj Rusin oj per sia edzinigo, unu Franca fleg istin o, vid vino p ost oficiro, sukcesis
atingi la armeon. En tiu tempo tiu êi sin1
jorin o ne havis dipl ornom kaj est is ani no
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de neniu societo. Antaû ol forlasi Peterburgon, si devis sin provizi per rusa diplomo kaj sekvi, kiel internulino en laika
anaro, sessemajnan kurson. Komisiite de
neniu, preskaû sen ies help o, Si estis foririnta de Parizo sola, nur kun nepra volo
iri kiel eble plej malproksimen. Certe si
bezonis sta lan energion kaj sinceran entuziasmon, por venki êiujn barojn, kiujn oficistoj, timemuloj kaj malfidemuloj dismetis
sur sian vojon, êu en Francujo, êu en
Rusujo.
Sen la intereso, kiun sia entrepreno
inspiris al s-ro Bompard kaj al iu korteganino de la imperiestrino - patrino, si kredeble estus malsukcesinta; kaj tio estus bedaürinda, êar s-ino Euvrard plenumis, ne
s.ciante, deziron, multfoje esprimitan de la estro
de la milita franca misio : tiu deziro estis,
ke misio de francaj flegistinoj venu studi
la agadon de la rusaj fratinoj.
En la fino de marto 1905 s-ino Euvrard
de Karbin.
elvagonigis en la stacidomo
Feliêa ekvidi francan kepon en grupo de
francaj oficiroj, si min alparolis kaj donis
al mi leteron de la ambasadoro.
Granda
estis mia surprizo kaj p oste granda estis
la plezuro de la kyar francoj, kiam s-ino
Euvrard bonvolis akcepti gast igadon êe nia
iablo.
Post kelkaj ta goj s-ino Euvrard estis
anigita al la 5-a hospitalo de Peterburgo
kaj komenc is Asian dejoradon êe la vunditoj
de Mukden . Si post nelonge estis satita kaj
farigis la preferata hirurgia fratino de doktorino Reno. Kiam venis la somero, s-ino
Euvrard nepre volis akompani tiun doktori11011, senditan al Kirin, ne malproksim •e de la
antaupostenoj.
Tie si povis parte konaligi kun êiuj
lacigoj kaj zo rgoj de la militvivado kaj partopreni la feliêon de la laikaj frat inoj, kiam
ili flegadis tiujn tiel paciencajn, tiel dolêajn,
kief dankemajn virojn , kiaj estas la rusaj
soldatoj. En Kirin s-ino Euvrard ricevis la
e p idem i an b a pt on, estante atakita,
êe la lito de siaj malsanuloj, de la tifa
febro.
Kiam la milita misio estis revok ita, ni
havis la doloron sin lasi post ni, ekresanigantan. Tie si farigis objekto de atentaj
zorgoj de la Rusoj kaj de la franca episkop o
de Kirin. Feliêe, s-in o Euvrard hodiaü forgesis êiujn êi Amalbonajn tagojn de malsano. En skribajeto , kiun pr o troa modestec o
si ne dispublikigos, ~ si per vigla plurno
priskribis la okazintajojn de sia aventurplena vojago kaj nur memorigis pri giaj kor-

tusaj au gajaj epizodoj, forgesante
pri siaj suferoj.

rakontadi

vm
Sinjorinoj, mi taksis je êirkau.e 8,000 la
nombron de la laik aj fratinoj, kiuj, dum dekok mqnatoj, aliris la armeon, kaj de1oris êu
en la nedaûraj hospitaloj, êu en la hospitaloj de la Ruga Kruco, êu en la hospitaloj
de societoj, de privatuloj, de urbestraroj,
êu en la stacidomaj flegejoj. Tamen mi kredas, ke mi restis su b la vera cifero, êar
estis al mi neeble sc iigi pri la proksimuma
nombro da memvolulinoj sen b u m a g a,
t. e. sen diplomo kaj sen atesto pri enskribiteco.
Krom kelkaj malgravaj oj, neeviteblaj
en tia amaso, kie intermiksigis êiuj sociaj
klasoj, la êeesto en la armeo de tiuj fratinoj, okazigis nur bonon kaj neniom da generala malordo.
Kion pensis la rusaj militaj kuracistoj
pri tiu disvastigado de la virina helpado,
disvastigado tiel eksterordinara Iaü nia okcidenta vidpunkto ? Por ili, la afero estis
nediskutebla . Prikutiminte, dum la paca
tempo, la helpadon de la laikaj fratinoj, êu
profesiaj êu memvolaj, ili kanas ilin kaj
scias alte kaj juste sati ilian valoron. En
tempo de milito ili konsideris tiun helpadon,
kiel absolute logikan kaj necesegan. Sed
eble vin pli interesos la atesto de alinacianoj; nu, mi povas certigi, ke êi tiuj observintoj eldiris la plej favorajn opiniojn.
Inter la Francoj, Naudeau , Giffard, Rodes, Recouly, Erlo kaj la oficiroj ne lacigas
en la laudado. Ciujn delogis êi tiu moderna
kaj homama kompreno de la flegado en
milittempo. 1li kredas, ke en okazo de venko
la profitoj estus ankoraü pli satindaj .
La sola kontrauparolo, kiun mi audis,
estas la jena: ,,La loko de tiuj fratinoj estas
ja êie; kie vunditoj kaj malsanuloj est as
enhospi tali gitaj; sed sajnas senutile vojagigi tiujn virinojn ku □ hospital oj veturantaj
kaj neokupitaj; oni povus permesi, ke ili
rekun igu kun tiuj hospitaloj, kiam ili senmovigas por ekfunkcii. Eê en tiu, ne tre civilizita lando, tia vojago, êe la malantauo de
la armeo, estus nek malfacila nek dangera". Tiun kontrauparolon la Rusoj respondadis, dirant e, ke, ,,partoprenante iun flegistaron, la laikaj fratinoj tiom pli intime aligas al tiu flegistar o kaj ke la êeesto de la
virinoj utilas ne nur por plenumi, sed ankau por prepari la flegadon". Cet~re, se oni
bone êion pripensas, farigas evidente, ke
la dangeraj situacioj, en kiuj trovigis kelkaj
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laikaj fratinoj, devenis de la maJ~e?~O ~aj ro." Pli poste li aldonas: ,,la helpado de
neniu militestro konsentos antauv1d1 tian tiuj virinoj estis granda plifaciligo por la
okazebla1on. Miaflanke, mi aldonos, ke an- kuracistaro ".
taüvido de dangero neniel estus haltiganta
Sur la pago 129 de la sama volumo kolotiujn entuziasmulinojn.
nelo-kuracisto Van Hoff diras: ,,En la fino de
En la grupo de la frerndaj oficiroj, per- la milito 75¼ el la flegistinoj apartenis al
mesitaj sekvi la armeon, trovigis Slavoj, la plej altaj klasoj de la societo. Kvankam
Germanoj, Aiistroj k. t. p. Dank'al la rno- ili estis malmulte instruitaj, Jau profesia
roj kaj regularoj de. siaj ~ev.~~ajla?doj,_tiuj vidpunkto, sed ili montrigis, en sia servado,
nacianoj jam antaue kut11mg1spn la 1deo nekompareble superaj al la bravaj soldatoj,
vidi flegistinojn, portoprenantajn kelkajn el nedubeble malpli inteligentaj, kiujn, pro kula lacigoj de militvivado . Observante do la timo, oni nom as flegistoj ".
rusan flegorganizadon, ili havis nenian surPost provado la konvinkigo de tiuj kuprizon; tiuj oficiroj ja ne kompre_nus, ke oni racistoj tiel forte enradikigis, ke ili ageme
pavas agi alirnaniere, ol agad1s la rusa zorgas krei en Usono organizadon de viflegistaro. Sed inter la alinacianoj pli ol rina helpado, similan al tiu, kiun ili observis
unu Lafino kaj pli ol unu Anglo - Sakso en Rusujo.
montris rniron. kaj eê iafoje, en la kon~enco,
La angla kolonelo - kuracisto Macmalaprobon. Ci tiun senton de malfidemo Pherson en parolado, farita en Londono en
forcedigis senpartia kaj atenta ekzamenado 1907, elmetis opinion tiel same favoran.
de la faktoj. .Kaj, kion ajri oni diris, tiu
La itaJa kapitano Camperio saman kortuekzarnenado estis farata de homoj, kiuj estas son sentis, kiel ni êiuj, kaj sur la pago 363
utilitaristoj kaj ne revistoj.
de sia libro,:Al Campo Russo"(Milano
Per la konstato de la rezultatoj, atingi- 1907) li parolas jene : ,,En êiuj eê plej maltaj post Mukden, la fremdaj oficiroj plej fa- facilaj cirkonstancoj la laikaj fratinoj sajnis
vore unuanimigis pri la virina helpado.
al mi admirindaj kaj neniel genantaj. Pri la
Pri la speciala punkto de la êeesto de virina helpado en tempo de milito niaj Itavirinoj en militiraj hospitaloj ali~i_ f~emdaj linoj restas tre malantaue, kompare kun la
oficiroj sajne èldiris kelke da kntikoJ; sed virinoj de aliaj eüropaj nacioj kaj estus tre
ili estas oficiroj, kiuj sekvis la Japan~n ar- dezirinde, ke niaj sampatrujaninoj penu imiti
meon kiu estis foriginta la virinojn. Sajnos la ekzemplojn, donitajn de la rusaj virinoj" .
malju~te al neniu, se mi rimarkigos, ke tiuj Kaj li aldonas la frazon, kiun mi citis al vi
observintoj ne konstatis de visu la agadon en la komenco de rnia parolado, pri la devo
de la rusaj fratinoj. Eble ili obeis antauajn de la riêklasaj virinoj.
prijugojn aii la banalan senton, kiu en êio
Tiuj êi atestoj kaj la lai:ido, de mi parnalpravigas la ven~itojn. Fine, kaj tio estas gita al la kurago, al la sindonemo, al la
pli grava, ili forges1s, ke la J~~ana armeo klereco de niaj rusaj fratinoj , êu ili estas
estis en Mangurujo armeo almi!Itanta. Tm necesaj, sinjorinoj, por pliakrLgi vian fervoêi armeo eniris en landon, kiun de multaj ron? Mi estas certa, ke ne! Car vi estas êi
jaroj okupadis giaj kontrauu~oj kaj en~ ~iu tie, via koro jam komprenis la grandecon
ili estis dissemintaj kornforta1n konstrua101n. de la rolo, kiun vi estas ludontaj apud la
En Port-Arthur kaj sur la fervojo la Rusoj vunditoj, kiujn la franca flegistaro Jiveros al
rajte sin konsideradis, kiel hejme, kaj aga- vi. Via diligenteco êe la lecionoj de viaj
dis, kiel sur nacia teritor io.
instruantoj jam pruvis la sincerecon kaj la
La oficialaj raportoj de kelkaj el la ob- profundecon de via konvinko.
servintoj de la rusa farmaniero estis pL1blikiDaiirigu do, unuj vian lernad on, aliaj
gitaj de iliaj registaroj. Ni vidu, kion diras vian apostoladon. La scjjgo, ke vi estas
êi tiuj raportoj. Sur la pago 53 de R ep o 1:ts lauokaze pretaj malpliigi ilian sufera~on,
ol military
observers
(War office pligrandigos la kuragon de la defendontoJ de
Washington 1906) kolonelo-kuracisto Valery nia patrujo !
Havard, nun direktoro de la Usona fleg1D-ro Follenjant.
staro, sk1ibis la jenan frazon: ,,La bonegaj
Kun speciala permeso de la autoro traservoj de la laikaj fratinoj nenie montrigis
pli evidentaj, ol en la hospitaloj de militi- dukis D-ro Artigues.
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Be:Ee:ra, toj_
Interna medicino.
R. K o I i s c h (Wien-Karlsbad).
Dieta
kuracadode holelitiazp. ( Mecliz. JŒnik 1!J10,
n-rn_ ~4 . Holelitiazo apartenas al la plej
ofta1 hronikaj rnalsanoj, kiujn la praktikanta kuracisto renkontas. La racia kuracado
de holelitiazo ne konsistas jam hodiai:i
e~ ser êado kaj aplika do de holagogoj, kio
ê1am estis nur iluzio. Plej ofte oni konsideris kiel forigintaj galstonetoj intestajn
sabl~n au stoneto jn, diversajn mangaiajn
rest o1n, sapojn el kalko kaj magnezio k. t.
s. Veraj galstonoj forigas nur, se ili estas
tre malw_andaj au se en la galvojo farigis
anato n:1a1~angoj, kreantaj similajn cirkonstancoin, ktel la operacia kuracado. Tamen
oni devas pri tio memori, ke perforaci o de
la galvojo ne okazas êiam akompanata de
perfo~taj simptomoj, sed oftege nur iom
post 10m, sen fortaj doloroj nek plendoj.
Sed la kreado de tiaj sangaj ne pavas esti
la celo de interna kuracado, kies tasko
estas sole atingi latentan stadion de la
malsano. La opinio, ke la karlsbada akvo
forigas la galstonoj n, havas hodiau nur historian si~nifon. Tial antaüe suferis êi tiuj
malsan uloJ en Karlsbado verajn turmentoin
P!·o oftaj galaj kolikoj, kiujn oni klarigts
k1el necesa apero de la sanigado kaj la
mals~nuloj _estis devigataj kuradi tutajn
h?roJn ~un mflamo de la galveziko. Hodiaü,
k1am om konvinkigis, ke la êefa efiko de
la karlsbada akvo devas esti atingi kvieton
en la galsistemo, kolikaj atakoj estas tie
tre maloftaj. Tial oni devas êes iai la anta üan holagoga n kuracadon, kiel tute senvaloran , kaj eê rekte malutilan. Profilaksa
kuracado de holelitiazo nuntempe ne ekzistas , êar ni scias nenion pri gia etiologio;
tamen êe ekzistantaj galstonoj la difta kuracado Judas la plej gravan rolon . Gi estas
la plej bona rimedo, por teni la malsanon
en latenta stadia, kiun aliflanke nenio tiel
ofte interrompas kiel dietaj eraroj . La kuracado ne povas ataki la galstonojn rnem,
sed pavas esti sole direktata kan trau la inflam_ajsangoj de la galveziko kaj celi ilian
proftlaksan. La unua tasko de la dieta kuracado estas do dieto, indulganta la hepa ton kaj la intest ojn kaj antaû êio oni kuracu intestajn katarojn , se ili ekzistas . Due
la dieto de~as esti facile digestebla, ne
abund a, sen hemiaj, termaj nek mehanikaj
incitoj.• Tial oni evitu êiajn akrajn spicojn,
mangajojn akrajn, acidajn kaj malfacile di-

ge~t~blaj~, sarne krudajn vegetara jn mangaJ~Jn, k~el_krudajn legomojn, fruktojn, salatop1'. fecaJ11kukaJoj~, malfacile digesteblajn
gras?Jn, _tre grasan v1a_ndon kaj tre salajn
mangaJ 0JI~. Sa~e.,. _0111malpermesu êiajn
mal_va~main flt!1daJ0111,elvokantajn tre ofte
k?h~aJ~ atako jn. Tiaj malsanuloj devas do
tnnk1 c1am nur varmegan limonon, varma n
akvon (ku_n lakta suke ro), teon k. t. s. Tiaj
malsanu laj ne taleras bone ankaü severe
ve&etar~n dieton pro gia abundeco kaj malfaç1la d1gestebleco. Ilia dieto devas konsi ~~ !l fres~, facile digestebla kaj malgrasa
fisa10, kak111a10
.. bovidaîo, el ovoj kaj lakto,
poste ~l kacai o, bulkoj, biskvitoj, facilaj
baka J0J, laktaj mangaJ aj kaj lakta sukero.
Unu ~I la plej êefaj faktaroj en kuracado
de halelitiazo estas la varmo, tial oni
re~om~ndas trinki multe da varmegaj f!uidaJ0J kaJ post atako la malsanulo almenaü
dum duonjaro ne devas trinki eê ofoton da
malvarrna fluidaJo kaj minimume d~m 2- 3
mon~toj apliki êi~tage post la êefa mangado aum du haro J varmegajn kataplasmoj n.
Obeante la m.alnovan instruon pri halao-oaa
b b
kuracado de holelitiazo, oni êiam ankaraù
re\rnme_n?as masagon, gimnast ikon kaj sportoin, k!u1 ofte nur elvokas kolikajn, male
ko~trau mflama . stato efikas ja plej bo ne
kv1eto. En nunaJ tempoj rekomendas ankau
multaj karlsbadaj kuracistoj krom trinkado
de akvo kaj preciza dieto êefe kvieton kaj
kolikaj atakoj apartenas nuntempe en Karlsba~' _al maloftajoj. La aütoro malpermesas
al staJ pacientoj almenaù dum tuta jaro
post ]a ~olika atako êiajn sportojn, kiel
anka ~1 !·a1dadon, veturadon sur malbonaj
~etur:loJ, same levadan de peza1oj kaj streca?oJ~ de l_a ventraj muskoloj, eê masagon
k~J g1mnas:1kon. Nur kiu dum longa tempo,
au alme~au dum tuta jaro, obeos precize
la supraJ11 preskribojn, atingos dau ran Iatentecon de la malsano, kio por la malsanulo egalas resanigon .
D-ro Ji'els.
V. F Ti e d ri ch. Arteriosklerozodum la
junago. (Orv. Hetilap. 1910, 11-1'0 7). Ankau
sub la 45-a jaro oni ofte renkontas arteriosklerozon . La aütoro trovis gin êe sia materialo en 7·25°/ 0 , precipe êe la viroj. La
kaùzo estis en 40°/ 0 el la kazoj malfacila
karpa laboro, en 24°/o akup ado je venenenhavaj. m~terioj, _en _48% akutaj infoktaj
ma!sanoJ (hfo, pohartnto, ekzantemaj ktp.)
estis antauirintaj, krom tiuj êe 12°lo ankaü la
tuberkuloza trovigis en la anamnezo. La Wassermann-reakcio estis pozitiva nur êe 15°/ 0 •
A
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Alkoholuloj estis 25¼, abstemiuloj 30¼; fumantaj 30¼, nefumantaj 24¼. En la etiologio
ne ludis rolondiabeto,Amalario,nervaj au menstrnaciaj anomalioj. Ce la komencigo de la
malsano nenia simptomo montrigas. Nur
kiam la malsano jam atingis certan gradon,
montrigas diversaj simptomoj subjektivaj,
unuavice kapdoloro (êe 60¼), kapturnigo
(56°/ 0), poste malkvieteco, maldormeco, diversaj doloroj, korbatado kaj stenokardio
(5¼). La sentado de malvarmeco, doloroj
en malsupraj ekstremitatoj, malagrabla pulsado en abdomeno estas maloftaj simptomoj. El la objektivaj simptomoj ni pavas
citi la sangojn de la periferiaj arterioj (rigideco, serpentumado, streêita pulsa ktp.),
de la sangopremo (150 "1mkaj pli êe 26¼,
130-150 êe 36¼), troakcenteco do la dua
aortotono . Sufiêe ofte (38¼) la refleksoj
estas plifortigintaj, krom tio ankai1 aperas
neurasteniaj simptomoj.
La junaga arteriosklerozo estas do sufiêe ofta kaj montrigas precipe êe tiuj, kiuj
ne • povas sin Iiberigi de la cititaj malutilajoj (konstanta aii malfacila laboro, venenigaj substancoj ktp.), kiuj havis infektajn
malsanojn aü sifilison kaj êe tiuj, kiuj vivadas diboêe au laboradas dum konstantaj
incitoj. La arteriosklerozo ne estas malsano,
akompananta la maljunecon, sed aparta
malsanformo, malsano per si mem, kies kaüzoj, kvankam estante diversaj, sumigite okazigas eluzadon de arteriaj histoj kaj de
arteria elasteco; gi do ne estas sekvo de
-fiziologia proceso, sed de malrapide disvolviganta malnorma sangigo. • /1-ro R. S.
L. AIdo r. La kuracadodehronikajkolojnitoj per varmegaj gelatenenversoj.A(Orvosi Hetilpp 1910 n-~'oj 15 lwj 16). Ce la
kazoj de hronika koloJnito, kie diversaj aliaj
kuracmetodoj vane estis uzataj, la autoro
ricevis bonegajn rezultatoj11 per varmegaj
gelatenenversoj. U11uhoron antaii la enverso
la malsanulo ricevas purigan klisteron de
duonlitro da akvo varma 25- 28° C. Post
ties lai1eble perfekta ellaso li devas ½-¼
horon resti tra11kvile kusante, gis kiam la
intesteksciteco êesis. Kusiga11te la malsanulon sur la maldekstran flanko11,oni enlasas
en la inteston tra alme11aii je 12 cm. profunden e11kondukitagumtubo 40-80 gm. da
10°/o-a gelate110 (Merck), kiu estas solvita
en 45- 52°-a Karlsbada Sprudelakvo. La
malsanulo nu11 restas du horojn, kusa11te
sub varmega kataplasmo kaj tiel sukcesas
reteni tute la enversitan fluidaJon en la
intesto. La kvanto de la necesa Sprudelakvo por unu enverso varias inter 400-800
D-ro R. Selz. (Budapest).
gm.

ftirurgio.
Principoj, tau kiuj oni • devas kuraci
apendiciton.(R.eferato el «Casopis êeskych
lékafù «). Post p61emikoj kaj diskutoj pri la
demanda, êu la kuracado de ape11dicito
apartenas al internistoj" au al Îlirurgoj, polemikoj, trenigantaj inter reprezentantoj de
ambaiî fakoj dum la IV. kongreso de bohemaj kuracistoj kaj naturesploristoj, okazinta
en 1908 en Praha kaj daùrigataj gis nuna
jaro, alvenis fine al kuna interkomprenigo
kaj interkonsento inter i11ternistoj prof. L.
S y IJa b a kaj doc. 1. P e I n a f unuflanke
.
kaj h.irurgo prof. O. K u k u I a ali_?flanke
Ili publikigis en la 8-a numero de ,,C. ê. 1."
la principojn, kiujn mi tie êi reproduktos
pro ilia graveco kaj signifo ne nur por
Bohemoj, sed por êiu kuracistaro.
Apendicito - skribas la tri autoroj estas malsano, apartenanta parte al internistoj, parte al Îlirurgoj. Lar1 Ja opinio de
plimulto da internistoj kaj eê hirurgoj apartenas la pli facilaj formoj de la akutaj paroksismoj al internistoj, la pli malfacilaj plimultnombraj - al hirurgoj. Oni pavas kompreneble eê la pli malfacilajn formojn kuraci interne, sed la risko por malsanulo
kaj la respondeco por internisto estas tiam
tro granda. Tial a I v e n i g u ê e p I i m a 1f ac il a j formoj
êia m kaj kiel eble
p I e j f r u e Î1 i r u r g o n kaj kune kun li
estu decidita la demanda pri plua kuracmaniero.
Ôis 111111mankas preciza direktilo, Jau
kiu estus eble tuj de la komenco de la
malsano en êiu kazo diferencigi la formojn
malfacilajn de la facilaj, sed dank'al la progresoj de diagnozado oni pavas almenau
en la plimulto da kazoj laù certaj feno111e
11oj,gis nun pli large nerimarkataj, guste
jugi pri la graveco de la proceso.
La êefaj
direktiloj
estas:
p u I s 0 1 k u 11t i r o d e la a n ta u a p a rt ode la abdomeno
kaj la ritmo
d e I a s p i r ad o. Trankvila pulsa , trankvila spiro kaj molaj abdomenpaiioj signifas facilajn formojn aii .inklinon al limigo de
la proceso. S e d ra p i da p u I s o k u 11
m a I t ra n k v i I a s p ira d o signifas p us a n p r o c es o n kaj se ankoraù aligas l a
abdomenkuntirigo
de la antaiiaj
part o j ( déf ense musculaire ) , boatforme
ku11tiritaabdomeno, tio signifas ordinare la
komencon
de disvastigado
de
la pusa
proceso
difuze
en la
p e r i t o n e o. Ceteraj simptomoj, lokaj kaj
generalaj (doloro, meteorismo, febro, vomado, singulto, generala senforteco k. t. p.)
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estas ofte en harmonio kun la alteracio de
la pulso kaj pirado, s e d t r e o f t e a n k a u i I i e s tas t r e m a I g ra 11 d a j (la
febro eê manka entute aü estas eê temperatur subnormala) ka j ta me 11 jam
f t e k o m e n c i. g a s l a p e r i t o n e i t o.
Tial oni rekomendas en êiu kazo de la eê
malgrand a maltrankvil~co de la pulso kaj
spirad o konsilig-i kun hirurgo, êar en kome!_lcaj stadioj de la perito neito pov as esti
la hirur ga helpo tre sukcesa.
Lau sperto komen cigas l a dangero de
la difu za peritoneito post unuaj 24- 36 horoj kaj estas plej gran da je la fino de la
dua kaj komence de la tria tago. Ti a 1
estas
necese
difini
jam
po t
f o r f I u o d e u n u a j 36-48
h o r o j Ia
p r i n c i p a n d e m a n d o n, ê u 1a p r oc e o hava
tendencon
limigi
au
ê u g i k o m e n c a s d i s v a s t i g a d i d if u z e c n l a p e r i t o n e o n.
Pro tio estas êefaj princip oj de la kuracado de apendicito la jenaj:
1. Estu venigata
l a kura ci to
tuj en la komenco
de l a mals an o, kio estas la unua kaj necesa kondiê
por sukceso de la kura cado, êar laiku tre
oftc pro sajn e malgrandaj signaj de la malsano malzorgas t r e gr a v a n malsanon.
La kuracisto devas ne nur diagnozi,
sed êiarn ankaü certigi, kiaman tagon jam
daüras la mal ano kaj êu okazas la unua
paraksism o, au êu jam kelkfoja parok ·i smo
antaüiris kaj_ kiel la estintaj paroksismoj
trakuradis. Ciu paroksisma estu diligente
observata, precipe en la unuaj 24-48 horoj. Ne p r e n i g a r d u n i n d o n i I a k s or i me d o j n ka j k I i s ter o j n ! Oni
povas la malsanulan lasi eê 6-9
tagojn
sen defekado kaj nur poste malpl enigi lian
rckturnon per glic erinsupozitorio .
Il. La p ri n ci p o j d e I a k u ra c ad o d e I a a k u t a a p e n di è i t o :
A) D u 111 u 11u a j 24- 36 h o r o j:
a) La malsanul o havas grandajn au
malgrandajn dolorojn en la regiano de la
cekumo, malmulte pligrandigitan au narmalan tc111peraturon, bonan pulson , regulan
kaj profundan spiradon, nenian kuntirig-on
de la ventro, li estas sen gravaj fenom noj
peritoneaj : en tiu êi kaza ni k u ra c as
interne:
litripozado, glacia sako en regiono de la cekumo en unuaj tagoj malsato, poste absoluta dieto, morfino (0 ·04:
200 aq. melis ae, êiulwre I lwlerelon). Post
6 7 tagoj ni permesos al la malsanula s id i g i si n g a rd e m e (por eviti trombozojn).
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b) La malsano trakuras de la kamenco a I a r m e : forta komenca vomo,
akraj doloroj, p u I s o p I i ra p id i g i ta,
s p i ra d o m a I p r a f u n d a, r a p i d a,
a b d o 111 e n o s t r e ê i t a, b o a t e e n t ir i ta, d i f e r e n c o i n te r te m p e rat ur o j a k s e I a k a j r e k t u m a. Ni ! u j r ek o m en da s la malsanulon en hi ru r g i a 11 i n s t i t u t a 11, êar tie êi komencigas
-pe rica/um in moral
jam per itaneita
c) La atako kamencis kiel apendicita
simp la (vidu A. a.), sed past 24 36 horoj
au ankorau pli malbaldaü aperas plirapidigo de la pulsa kaj spirado, eventuale eê
komenciga nta kuntiro de la ventro kaj eble
pligrandigo de la temperaturo kaj de la
s,mptomoj peritoneaj; tio signifas a b s c e s o n au k o men c an p e rit one i ~on
kaj estas necese k on s i I i g i k u n h i , u rgo.
d) La malsano komencis a I a r m e, sed
ê nia alveno ni trovas nek pli grandan
alteracio n de la pulso aù rapidan spiradon
nek kuntiritan abdarnenan kaj en êiuj sekvantaj horoj la stata iam post iom plibonigas: n i k u r ac as inter n e, sed di ligente observas la malsanan; sepost pluaj 36 horoj ne okazos esencà plibonigo au se male
sanceligas la trakuro al plimalboniga, ni
vokas Î1 i ru r g a n pa r konsi lo. Precipe
estas suspekta plimalbonigo post komenca
plibonigado .
e) En plua trakuro de la malsano oni
crardas diligente la malsanulon (2 eê pli da
vizitoj tage). êiu misharmonio en la êefaj,
supre nomitaj, simptomoj susp ktigas 1~
malsanon. F e b r o k a j t i e I n o 111a t a J
peritoneaj
simptomoj
estas
m a I p I i f î d i n d a d i r e k t i I o.
Ciu malboniga est as indiko por k o ns il i go kun · hirurgo.
B. D u a, t r i a ta go :
Lau sperto de internistoj, eê hirur goj,
la plimulto da kazaj gis 36-48
11
oroj di forencigas en 2 kategar iojn:
1) kun tendenco al perforacia au kun
jam kom encanta peritoneito kaj
2) kun tendenco al limigo de la proccso, adhezioj, loka absceso au reslituo.
Tial ni en tiu êi unua tempo jam dccidos
dir kton de la terapio.
Post tiu tempo eslas jenaj eblecoj en
trakuro :
a) Post alarma komenco iom po t ioma
plibonigo au tuj de la komenco trankvila
trakuro : ni kuracas interne.
b) La malsanulo estas malf rtigita aû
ubjektiva eüforio estas malgranda , pli
1
rapida pulso, malprofunda spirada, kuntiro

1
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Ni a ver tas la malsanulon kontrau la
de la abdomeno: tuj ni venigas Îlirurgon
trauma kaj iroa ekskuigado de la ventro
kaj dume kuracas severe interne.
c) Komence de la dua tago oni devas (kiel rajdado, veturado en motociklo k. t.
esplo radi, êu ne aperas absceso : resisten- -p.). Plue ni atentigos lin (precipe se li estas
co en cekuma regiono, loka meteorismo, labor isto) je unuaj simptomoj de eb!a refebro (- kvankam ne êiam !), a I ter ac i o cidivo kaj ni klarigos al li utilojn de la
d e I a p u I s o s e n k u n t i r o d e I a a b- operacio en trankvila intertempo.
d o men o kaj ofte sen sango
de
III. K u r a c a d o d e I a f o r m o j
1a spi rad o.
Îlronikaj:
En la okazoj, komence alarme trakuA) I nt e r mit an ta j t. e. revenanta j
rantaj, êe forrnigo de absceso m a I a p e - paroksismoj kun tute trankvila intertempo.
r a s J a k u n t i r i g o, m et e o r i s m o Lau sperto eê sen ia ajn operacio la mal1i m i g a s, 1a s i m p t o m o j p e r i t o n e a j sanuloj iarn resanigas plene, sed spite tio
p I i ru a I g r a n d i g a s, s p i r a d o k a j ni atentigas ilin pri la utiloj de la operacio
p u I s b a t o p I i m a I r a p i d i g a s.
en trankvila intertempo kaj pri gia plena
Estas bezone esploradi eê per rektumo SeQdangereco. 1am eble aperos diversaj gekaj vagino. En kazoj necertaj eê esplorado najoj eê post operaci o, sed ili estas sen ia
de la sango (leûkocitozo) estas indikata . ajn danger eco por vivo kaj sensig nifaj komT ro v i n t e I a a b s c e s o n, 11i o p e - pare kun la utiloj de la radikala operaci o.
ra ci as.
nun jam preskaü. plene sendangera .
d) Ni trovas êe nia al.veno jam simB. R e m i t a n ta j t. e. se la malsaptomojn de la komencanta au disvolvita nu lo eê inter la atakoj
ne estas
per itoneito : ni ebligos je êiuj cirkonstanco j entute s en g e n o j. Tiuj êi formoj plimal1 a p 1 e j b a 1 d a 11a 11 o p e r a c i o n, aten- grandigas ·1a agemecon kaj lab orkapabletiginte la êirkaiiantaron de la malsanulo con de la malsanulo, rompas lian vivgopri dang ero de morto kaj ke n u r se n- jon kaj estadas kaiizo de neürastenio. Anp r o k rasta
operacio
estas
la
kau tie êi estas rekomend inda la aperacia
u n u s o 1 a e b 1 a p r o v o s a v o n t a kaj en trankvila intertempo.
eê en granda procento da kazoj sukcee n pli mallarga
C) flronikaj
santa.
t.
e.
kun
senêesaj
genoj en sances
e
n
c
o
Ni atentigos ke kun êiu horo de la
prokrasto la dangereco de malsukceso liganta intenseco sen efektivaj paroksismoj .
Tie êi ani a t e nt u j c d i a g n o z a : ne(1kreskas.
C. K v ara
ka j p 1 u a j ta go j. Se rastenio, histerio, nefrolitiaza, galolitiazo,
oni ne tilnas pcrforativan peritoneiton au afekcioj de la seksaj arganaj virinaj, obstiabsceson, oni kuracas inter n e laii la pacio Îlronika, enteroptozoj, enterito, tabefo ,
k. sim. Pri eventuala operacio decidas hikonsiloj sub A . e. cititaj.
rurgo
past konsilio kun internista . Tie êi
D. P o s t m a I a p e r o d e a k ut a
estas
grava
la intenseco de la genoj kaj
p a r o k s i s rn o, t. e. post forigo de la
la
socia
la
pozicio
de la malsanulo.
objektiva doloreco: facila, digestebla dieto;
D-ro l os. S edlace!e.
poste alkutimigi la malsanulon al la nutraio, antaiie uzata.
Bohemujo.

KORESPoNDAjOJ.
Pri la bezono de fondo de esperantaj
profesiaj kursoj por kuracistoj. La nombro
de T. E. K. A.'noj jam baldaü atingos unu

milon kaj inter membroj oni trovas prf!skau
dudek plej erninentajn profesorojn. Ciu el
ni, simplaj kuracistoj, enskribas sin, mi pensas, celante faciligi al si per esperanto pliriêigon de siaj sciencaj konoj; profesoroj
kontraûe, mi ne dubas , honoras nian societon, dezirante helpi nin en ni.aj suprecititaj
penoj . Kiamaniere tamen tia helpo pavas
montrigi por ni plej utile ? Jen kion mi proponas. Estas sciate, ke kongresoj, jam de
longe funkciantaj, pli kaj pli perdas simpa-

tion de êiuj kuracistoj, êar ili pli servas al
reklamo kaj parado, ol al disvastigo de
vera scienco kaj ankail malgran digas ilia
signifo pro tio, ke êiu el ni pavas nun,
dank' al granda disvolviga de spe ciala gazetaro, pli opo rtune kaj atente studi hejme
en sia gazeto êiun el tralegitaj en kongresc,
referatoj. Tio estas kauzo, ke lastatempe
sendepende kaj ek~ter la kongresaj oni
kreas aliajn organizaj ojn, kiuj pli bone taiigas por la celo de popularigo de la plej
novaj metodoj de esp lorado kaj kuracada
inter simplaj kuracistoj. Mi pensas pr i feriaj
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kursoj . Oni jam eksentis necesecon de egalra jtigo de esperanto en internaciaj mediclnaj kongres oj, des pli laucela estus enkondnko de tiu êi lingvo en feriaj kursoj, kies
ausku ltantar o konsistas preska(t entute el
diverslandaj kuracistoj, kunveturantaj
de
p lej ma lproksima j regio noj de terglob o.
U1wa eksperimento de la apliko de la lingvo esperanta en rnedicina internacia kongreso estis jam farita antaù unu jaro en
Budapest , sed pri peno j, celantaj esperantigo n de feriaj kuracistaj kursoj en plej
gravaj centroj cle scienco en Europo ni gis
nun badaurinde nen ion aûdis, kvankam tiu
êi afero estas ne malpli grava, ol la supre
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nomita . Kiu tamen pli bone taugas por êi
ti u tasko, ol la profesoroj, meinbroj de nia
s ocieto ? Estus do, laù mia opinio, dezirinde peti nian centran komitaton, ke gi en
nomo de ni êiuj sin turnu al la profesoroj,
niaj ku nmembroj, kun la peto preni en siajn
manojn la taskon de enkonduko de esperanto, kiel prelegan lingvon, en feriajn kursojn por profesia pliperfektigo
de diverslandaj kuracistoj kaj de propagando de êi
tiu ideo inter siaj kolegoj de universitata
profesoraro . Penante êi tian, ili ne nur meritos dankemon de êiuj T. E. K. A.-anoj,
sed ankaü faros grandan servon por scienco .
L-udu:ik Chybczyi'tski, Var ·ovio.

NEKROLOGIO.
sta Kongreso
en Budapest li prezentis
esperante verkitan tezon pri sia fako.
Post la morto de Generalo Cox li farigis
lù-1,ratorode la Propaganda Kaso (postkeinbriga) kaj lia nomo ankau trovigas inter la
~andidatoj por la Konsilantaro de B.E.A.
Ce la funebra diservo en la pregejo St.
Anselm, Davies-street, London, W., la 18- an
de majo, la Asocio estis reprezentata de
s-roj Mudie kaj Chatterton. Esperanto perdis en li tre fervoran subtenanton, kiu neniam preter lasis okazon por propagandi la
lingvon inter siaj tiom multaj konatuloj kaj
amikoj. Inter la bela floraro, vidata êe lia
enterigo, estis êarma verdstelumita florkuseno, donacita proprapense de Iiaj servistinoj.
Li eê parolis esperante êiun tagon dum sia
malsano kaj portis la stelon, kiam li mortis.

E. Cresswell Baber
Kun bedaùro ni sciigas pri la morto de
nia kunlaboranto kaj T.E.K.A.-ano E. Cresswell Bab er en London . En la lasta n-ro de
,,The British Esperantist" trovigas la jenaj
biografiaj detaloj pri la mortinto .
S-ro Baber naskigis en 1850 kaj estis
medic ina gradulo de la Londona universitato. Li special igis pri ma lsanoj rilate je la
gorgo, oreloî kaj nazo kaj estis la fondinto
de la Bri ghton and Susse.c Throat ancl Eai ·
Hospiictl en Brajtono, kiun li êiusemajne vizitis kaj kie li estis tre estimata. S-ro Baber estas varb ita dum restado en Svisujo
kaj lastan jaron êe la Internacia Medicin i-

KRONIKO.
Pola duonmonata furnalo por profesiaj
kaj etikaj interesoj de kuracistoj ,,Œos lekarzy" publ ikigas samtempe kun nia •espera nta revuo tradukon de la respondo j al la
int ern acia enk eto pri mo1ip uno. Ni supozas,
ke ank ai:i aliaj nacilingvaj Jurnaloj medicinaj .ekinteresigos
pri tiu êi grava publikigaJo kaj petas niajn legantojn, ke ili atentigu pri gi la redakciojn . La gis nun alvéninta materialo de la enketo estas jam sufiêe ampleksa kaj vejsajne ne povos esti
elêerpita dum la kuranta jaro, sed estas nia
intenco daùrigadi la publikigadon ankau en
la sekvontaj jaroj , se nur novaj respondoj
estos alsendataj, por prezenti al la sekvon ta kongreso medicina atentindan opiniaron,

1

se la kongreso valus sin okupi pri tiu et
temo au la kongresanoj gin denove dezirus
ektusi.
Ôis nun respondis nur kolegoj el kelkaj nacioj. Estas tre dezirinde, ke ankai:i
aliaj nacioj partoprenu en tiu êi diskuto kaj
mi alvokas denove la respektivajn legan tojn, ke ili oferu iom da tempo kaj skribu,
kiel eble esperante, sian opinion au instigu
al tio aliajn samnacianojn .
êar la respondoj je la enketo pri
mortpuno alvenis plejparte en franca lingvo,
la kolegoj, kiuj prenus sur sin publikigon
de la rezultatoj de la enketo en francaj
îurnaloj medicinaj, povas ricevi de nia re-

110
-------------

--

voêo DE

dakcio la originalajn verkajojn kaj ne bezonos ilin jam traduki francen el_esperanto .
Medicinska
Beseda" (Medicinaj diskutoj), eliranta en Sofiio, publikigis en la
n-ro 8 kaj 9 de 1909 la traduk on de nia
feli eto no ,,Sekret o kuradsta'
kaj en la n-ro
3 de 1910 la tradukon de nia artikolo ,,Al
profilakso kontraü skarlatino ' . La tradukojn
faris s-ro Pen k o Petr o v el Jambol en
Bulgarujo.
La redakcio recevis :
Proverharo Esperanta, lau la verko
,, Frazeologio rusa-pola-franca-germana"
de
M. F. Z a m en h of, arangis O-ro qL z am en ho f. 1 vol. 82-paga; Paris Ila cliette r,t
Cie; prezo : Fr. 1.80.-Lingvaj Respondoj,aperintaj
en J,a
Revun. Verkis D-ro L. L. Zamenh
of . 1 vol.
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30-paga; Paris, Hachette et Cie; prezo: fr.
0,75. Vorhro de Esperantoverkita de Ka be
(D-ro K. Bein), 1 vol. 175-paga, bindita;
Paris, Hachette et Cie; prezo: Fr. 4.-

EnciklopediaVortareto Esperanta, kun
klarigoj en Esperanto kaj franca traduko
verkita de Ch. Ver ax, l vol. XVIll+249~
paga, bindita; Paris Hachette et Cie; prezo;
·
Fr. 6. Pourpuoije suis devenu Esperantiste.
D e Er ne s t A r ch d e a c o n . Kun antaüparolo de H en ri F a r man. l vol. 265-paga. Paris, Arth ème Fayard; prezo 2 fr.
La vojo al vero. Originale verkis en
esp~ranto Stan i s 1a_v Tom i ê. 36 pagoj.
Pans, Presa esperanhsta Societo. Prezo 1 fr.

========

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
Lyono 2/6 1910.
Nia kunveno en Bruxelles, kie mi êeestis kiel Reprezentanto de T.E.K.A., estis
interesa pro Ja êeesto de la êefaj esperantistoj el Francujo, Anglujo, Germanujo kaj
stabo de idis1:oj: Ostwald, Couturat, Lemaire,
Jamin , Waltisbühl k. t. p. Bedaürinde Belgano maloportune perdis Ja tempon, parolante pri franca lingvo, kiel lingvo internacia
kaj ni ne povis diskuti la valoron nek de
esperaoto ned de ido. Sed ambau partioj
deponis rapo1ion, por esperanto generalo
Sèbert, par ido s-ro Leau .
En la ekspozicio estas fako por esperanto kaj paroladoj pri esperanto estas faritaj de s-ro Bourlet kaj farotaj de s-ro
Hodler, d-ro Mybs k. t. p .
Malgrau êio la enkonduko de espe ranto en la liston da kongresoj (90 dum la
dauro de ekspozicio) estas grava afero por
nia lingvo kaj por T.E.K.A.
Prezidanto

D-ro H. Dor.

Lyon 9/ 6 1910.
Nia 2-a jarlibro par 1910 enhavas listo1'. de_ 628 anoj kaj poste aligis 37 novaj
anoJ. N1 do devus kalkuli, Jau nia sekretario, 665 anojn.
Siaflanke nia kasisto povas nur kalkuli
la anojn, kiuj pagis abonon kaj kotizajon
kaj )i gis nun ricevis por 1910 nur 355 kotizajojn. Kelkaj alsendis deklaron, ke ili eksigas, por aliaj la adreso estis por la posto netrovebla , aliaj fine ne respondis la
cirku~eron de la kasisto, alvokantan al pago.
Car ni ne deziras doni faisan statistiko~ , mi_ insist~ _pet~s êi~jn niajn konsulojn
kaJ ano1n, ke 1h tui, kaJ poste êiumo11ate,
sendu al nia ~asisto liston de anoj kaj pagon de kotizajoj kaj abonoj .
Adreso : D-ro Mikolajski, strato Sniadeckich 6, Lwow, Galicio - Austrio.
Kun koraj saluroj.
Prezidanto de T.E.K.A.
D-ro fi. Dar.

voêo DE KURACISTO
J
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo

de la 14-a de majo gis la 1-l-a
de junio 1910.
Ll$l:O DE l:. é. K. f\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kot izo n por 1910.

(De la al endita pago estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel aùonpago kaj la res to en kronoj tie êi citita kiel cnspezo de la kas o de T. E . K. A.)
Prof. Dor repagas
laA s uldo n por
s-ro
Guiart = 4·76 kron. Lia kotiza jo neta (l ·20) devas
esti dekalkulota de la nespecifita sumo de d-ro
Frornageot. (n-ro 264). •
Plue al endis kotizajon P. T.: 265. Caillaud
)·02, 266. Elsworth 1·20, 267. Baradat 1·20, 26 '.
Millan 1·20 2ô9. Almazov 1·20, 270. Atlasov 1·20,
271. eokes arijskii. 1 ·2J, 272 lvanov 1·20, 273. Helman 1·20, 274. Mojaev 1·20 275. Hopenhendler l ·20,
276. Broeckaert 1·14, 277. De Vrees 1·14. 27 . Helsmoertel J ·14. 279. Cuvelier I-14, 280. Xi~zopolsk ,
J ·20, 281. Kaptan 1·20, 282. Rozenblum 1·20, 283.
Goldenberg 1 ·2J, 284. Gloger 1-~o.285. Muszy1iski
1·20, 286. Gelibte r 1·20. '!.87. Zenczykowski )·20,
288. Chybczy1iski ] ·20, 289. Yemans 1·20, la sama
donace 7·20. 290. Koenig 1·20, 2JI. Crow 1·40, 292.
Jakubowicz 1·20, 293. Arnste i □ 1·20, 294. Wallace
1·30, 295. Woynarowsk i 1·20, 296. Alexander t ·20,
297. Bassani J ·20, 298. Sch.lickenrieder 1·09.
Post tre multaj korespondadoj, miskomprenoj,
reklamacioj, atakoj kaj ins ultoj al la kasi to de
nrnltaj ko legoj fine klarigas d-r o Fromageot en la
postka rto, ricevita de m1 30/5, ke êiuj kolegoj, kies
ab o 11 p a go n 1po 3·60 kron. J li sendis en decembro kaj januaro, pagis al li anka11 sian kotiz ajon
al T. E. K. A. Cetere d-ro Fromageot promesas
send i t r e b a 1d a ü la kasajn dokumentojn.
La abonpagon sendis d-ro Fromageot en januaro por d-roj : Plantier , Finck, Bern ai, Vesoux, Arti!,rues, Carret Pierre, Jenn y, de Tiege , Sa qu et, Fro mageot, Gianfrancesch i, Morris, Bidon, Aleza is,D or
(2 ekz.) Comoy kaj en decembro por d-roj Dolcet, Puig y Pais, lglesias, PaUeja y Glossa, Puig y
Puig, Cernoy, Vaucaire, Masgrai1, Marsch, Gray,
Cosmas, Augier por la jaro 1009 kaj por d-roj :
Shalleross, Millican, Oglesby, Hita, Grodvolle,Papsch,
Badert, Vincellet, K.rupai·, Rotbschuh, Alkier, Lege ndre po r 1910. El ili estis jam enregistritaj la1'1
reklamacioj: Finck 216. Vesoux 256. A;tigues 213.
Corret 214. Jenny 215. De Tiege 246. Saquet 255.
Gianfranceschi 93. Dor 264. Comoy 239. (Jrodvolle
257. Pa p s ch 277. (pagis duan fojon senpere), Badert 253. Krupar 243. Rothschu b 251 ; re stas do regis tri la cete rajn :
299. Pla ntier, 300. Bernai, 301. Fromageot, 302.
Morris, 303. Bidon 304. Alezais, 305. Sha lcross, 306.
Millica n, 307. Og l esby (sendis pagon senpere
dua n fojo n) 308. Hita, 27 7. Papsch, 30!:i. Vincellet,
310. Alkier, 311. Legend re.
1·20
Sume 14 X 1·20 = 16'80 kron.
Dor ) = 1 kron., dekalkulota de la gis 11un nespecifita restsumo de d-ro Fromageot: 164·-18· - = 146
kr. specifola .
En la supra Jisto de d-ro Fromageot estas evidentaj konfuzoj ekzemple por Norris (versajne
erare skribita de d-ro From. : Morris) kaj Gianfranceschi alsendis po 2 Sm. (=4 ·80 kr .) en decembro
d-ro Millican .
Bezukladnikov sendis kotizajon por 1911=1 ·27.
312. Lopez, 313. AgLLilar(avizis elpagon de la kotizajo Wa rn ier kaj K-o).

+

1t t

314. Da igneau 1·20, 315. Raulino 1'16.
La 10-a n de ma j o mi ricevis de d-ro Thalwitzer la liston de sekvantaj germanaj Teka-anoj :
316 - 355. Po ~ Sm. (4·80 kron. ) : Brinitzer,
Ebner, Seeman, Khmaszewski, Fulda, (Mo h , ),
Mayer (qot ha), Schwertzel, Otte ndorf, Bial, Henschen, Forster, Strobel, Eiger, Leipz iger, Pürsche,
R,chter, Meier .. tJ:?resden), Hausberg, Thalwitzer,
Freudenberg, Bohnnger, Hast reiter, Petzo ldt, Marx,
Bncgleb, Lue ,ssen, (F eh ct e), Mybs, Müller, Solger,
Ca ha n o w i t z, Modrze, Kêinig (Ramstci n), Rupp iu
(B ~ h 111
) , Kaise r, Leuwer, (R a u s c h), Spanken:
Bre1ger, Baumgarte n, Schwab: (43 Teka -anoj). Po
0·5 Sm. ( =l ·2U kro n.): Kunsc~ert, (K êi ni g Colmar),
(Rosenberg
) (3 Teka-an0JJ El la s upraj ~olegoj ta men pagis jam se npe re
abono!_l: Cahanow1tz, Behm, Kunschert, abonon kaj
kotiz ajon (PO 2 Sm.): Mohr, Fehde, Ki.inig (Colmar ),
Ra usch, Rosenberg, do d-ro Thalwitzer suldas al
la Teka por 38 Teka -anoj po 2 Sm. = 76 m.
plus por 3 Teka -a noj po 0·5 Sm., sume 77·50
Sm.= 186'- kr.
êar la cititaj kolegaj plejparte pagis al d-ro
Tbalwitzer, kiel k o_n su I o, la kotizaîon ankoraü
en decembro ( ! kaJ per multaj reklamacioj postulas alsendadon de la organo, mi elpagis el la kaso
de Teka ilian abono n a l la redakcio de Voêo de
l{uracistoj" = 38X3 ·60 = 136-80 kron., • kiun sumon kompensos la kaso post e ·pago de ct-ro Thalwitzer de la suldata su mo 186·- kron.
Lai:i la alsendi taj rek lamacioj d-r o Tha lwitzer
riccv is a nkoraü por Teka de la ge rmanaj kolegoj
eksterordinarajn pagojn, kiujn li mem bonvolu evictentigi en s ia fina kalkulo.
El la supre cititaj kolegoj alsendis post mia
a lvoko: dro Mohr 3·51 kron. kaj d-ro Kunschert
1·:w kron ., protestante ta men kontrau duafoja pago
êar ili jam sendis sian kotizajon al d-ro Thalwi~
tze r. lliaj nunaLpagoj deva s do esti eukalkulataj
kiel ne ta kotizajo por la jaro 1911 tKunschert respektive por la jaroj 1911, 1912, 1913 (Mohr).'
l'. T. : 356. Besemer l ·30, 357. Stubenvoll J·09
25 . Hagen (suldas prof. Dor) J ·20, 359. Whitake;
1·40, 360. Barat (mendis Warnier kaj Ko).
Sume enspezoj . . . . . 67·06 kron .
Rest is de laa ntaua kalkulo 313·66 kro n.
· Enspezoj
380·72 kron.
Elspezoj:
Al d-ro Robin (7/3) . . . . . . . 14·40 kron.
•
Il
11
'
•
•
•
•
•
•
•
•
9•60 Il
Al la redakcio de Voêo de Kurac icistol suldajo de d-ro Thalwitzer
por 38 germanaj Teka-anoj . . . 136-80 ,,
~lspe,?'.oj de la kas isto .
. . 12·,,
Suld l jo de prof. Dor (por Hagen) 4·80 "
Al s-ro Hodler por cirkule roj kaj kot izajo al la U .E.A. . . . . . . . . 18·62 ,,
Elspezoj . . . . . . 196-22 k:ron.
Enspezo . . . . . . 380·72 k:ron.
Elspezo . . . . . . 196-22 ,,
Restas en la kaso . 184·50 kron.
Krom tio suldas al la kaso
Prof. Dor . . . . .
D-ro Thalwitzer . .

4·80 kron.
186·- kron.

D-ro Mikolajski
Kasisto de T. E. K. A.
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lilALLl5GHHDF
maria-Enzersdorf

am Gebirge

apud \71ENO (en distanco de
1 horo)

l!i1ff{6E]O
UH
1

trc bcie lokita , por
kuracpro~e do fizika cl1eta.

Bonegaj
kuracsukcesoj.
Prospektoj germanaj kaj
esperantaj volonte elsendataj Eenpage.

Carl Seyfertlt pos edanto
Dr. Marius Starza écikurac isto.
kuraci sto , somere en LUHAêOVICE (Moravio), vintre en KAIRO ord., krom
D ro H S•lpDkban
esperante, boheme, po le, ruse, angle, france, itale, germane . Malsanoj, ta ü g a j
-

•

lu

,

por kuracado en Lu ha c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de hep ato, koro, urina aparato, sangmalsanoj , diabeto, nei'.1rastenio, hister io ktp. Ne taügas : tre progres inta art erio sklerozo (komen cigant a estas tre bone kuracata, êiuj akutaj malsanoj, tube rkulozo, kankro, sarkomo. - Malsanoj,
tai'.ig:!i por kuracaclo· en Ka i r o : malsan9j de renoi, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta)
bronhokataro, plei'.irito, reiimatismo, restajoj post influenco, mals :inoj nervaj, anemiaj. e taugas: ulcero j
en gorgo . Eê grave malsanaj kaj plej malgrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persone prizorgos cion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j k a j i li a j f a mi li o j p agas nur la efektivajn
elspezojn.
_ _ _
_____
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BANURBO~.

;;PA~M';;O~G~RANCUJO)

AKVOJMALVARMAJ,
KALKSULFATAJ,
MAGNEZIAJ.

~

GrandaFonto.Akuta kaj Î1ronika podagro. Reumatismo. Neurastenio. Troa arteria

premo êe urate_!lliuloj.Rena litiazo.
Sala Fonto. Holelitiazo - Holangiito - Jiepata kongesto.
Belega banejo.Banoj de lumo kaj de elektrovarmo. Mehanoterapio. Masago. Sveda

gimnastiko. Malfermita 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.

· Grandakazino.Multenombraj hoteloj kaj kamp.odomoj.
Teatro (opera; komikopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj.
Por êiuspecajinformojsin turni al d-ro FINCK,reprezentantoesperantistade
4-3
T. E. K. A. en VITTEL.
*-<>-<>----0-<>-
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,,POLA ESPERANTISTO" a8
ORGllTIO DE POL<'IJESPE~flTië:ISë:OJ:
Lfl flBOTIPflGO
~b 2'50 -

Sm 2.65

Kun la posta transsendo.
flD~ESO: De redakcio marszafk. 143.

De administr.

Hoia Tir. 20.

\.vf!R$Zf!W/\ (WIRS0\710).

-<>-0-0-'~*

Naturala bohema ak\70 amara ..

SARATICA
.
efikas bone ne nur êe ma 11a k s o, sed an4- 2

mOTiflîd 6/\ZéTO,

Jare sen la ,.Liter. flldono" -

t

kai:i êe sepsaj
kataroj
de intestoj.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite :,.._

tldministrejo de Saratica en
Krzenowice(tlustrio-Mora\1io).
La bohemaj kuracistoj preskribas
neniam alian akvon amaran. ....

DJWKAHNIA0 POLSKA" WE LWOWIE, UL. CHOR]\ZCZYZNYL, 31.

