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La unua kongreso de T. E. K. A. 
Alvenis Augsburgon jenaj T. E. K. A-anoj: 

prof. Dor kaj kolegoj Briegleb (Wonm), 
Chybczynski (Varsovio - Polujo), Claude 
(Ancerville - Fr.), Fiser (Tiflis - Kaukazo ), 
Hagen (Zgierz - Pol.), Kabanov (Moskvo), 
Krikortz (Stockholm), Mybs (Altona), kiu 
partoprenis nur kongreson de U. E. A. pro 1 

sia forveturo Washington'on, poste Papsch 
(Innsbruck), Robin (Varsovio), Rosenberg 
(Berlin), Veitzler (Rostov - Rus.), Weiss 
(Gmund-Schwaben) kaj prof. de matema
tiko d-ro Ingham Harvy (Bury - Anglujo). I 
Multaj T. E. K. A-anoj esprimis telegrafe sian 
grandan bedauron, ke ili ne povis êeesti kaj 
salutis kongreson interalie sekvantaj kun
fratoj : Mybs, Claremont (Portsmouth), Skal
kovski, Sipek kaj Uhlmann. 

Malferma kunveno okazis la 1-an de 
aügusto je la 10 h. matene . Prezidanto 
prof. Dor, kiu komencis per saluto de 

êeestanto j, tralegis sa lutant an leteron de d-1·0 
L. L. Zamenhof kaj salutantajn telegramojn 
de kolegoj, malhelpitaj alveni por partopreni 
kongreson. Leteron de nia majstro oni vive 
aplaüdis kaj la saman tagon sen~is al li 
telegramon kun deziroj de bona vojago kaj 
de sukceso en Washingtono. 

Unua labora kunsido okazis la 1-an de 
augusto , komencinte je la 5 h. p. t. m. Oni 
petis privatdocenton d-ron Kabanov el 
Moskvo preni sur sin gis alveno de d-ro 
R6bin la taskon de prilaborado de necesaj 
raportoj. Oum êi 'tiu kunsido estis precipe 
pridiskutita la propono de d-ro Uhlmann 
el Huttvil (Svis.), koncernanta la medici
nan terminologion. Vivan diskutadon, en kiu 
partoprenis êiuj êeestantoj, sekvis jenaj kon
kludoj: Estas decidite: 1) starigi Jau la 
propono de d-ro Uhlmann specialan komi
sion, en kiu êiu nacia lingvo havus po du 
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reprezentantojn, komune elekt ntajn sian 1 

centran k:>mitaton 2) konsen-i la ekzistan
tan sciencan grekolatinan termin, ,logion, pro 
kio estas necese, ke starig ,ta komisio sin 
okupu nur pri elekto pb unu vorto el multe-
nombraj jam uzitaj sinonimoj. 1 

Dua labora kunsido (2. \'Ill. je la 9 h. 
111atene). Estis Jegita prop ono de d-ro Perez 1 

Domingo · el Huermeces, Burgos (Hisp.) pri 
internacia kuracista organizado por havigo 
de pagataj sciigoj per esperanto. Post sufiee 
longa diskutad o oni decidis, ke dume la nu
naj rcprezentantoj de T. E. K. A. tute sufieas 
por la plenumado de proponitaJ servoj. 
Poste sekvis la propono de d-ro L. Chyb
czynski (el Varsovio) pri la fondo en plej 
gravaj centroj de scienca movado de pro
fesiaj kursoj en lingvo esperanto por divers
lingvaj praktikaj kuracistoj. La eeestantar· 
plene aprobis la ideon de d-ro Chybczyn
ski, trovis gin tre utila kaj · efektivigebla, 
sed bedaurinde ne en nuna jaro, êar la 
centra komitato pro multe da ordinara laboro 
ne trovos eblecon preni sur sin la taskon 
eê arangi necesan specialan komisiun . Do 
oni rekomendis al d-ro Ch. per korespon
dado popularigi sian prop onon inter samide
anoj profesoroj kaj privatd ocentoj kaj dum 
la sekvonta kongreso de T. E. K. A. en 
1911 jaro gin ripeti. La sekvanta punkto de 
la tagordo enhavis la demandon pri la bezono 
kaj loko de êiujaraj kongresoi de T. E. K. A. 
kaj oni unuvoee decidis., k_e ia_kongresoj de 
T . E. K. A. okazu êiujare kaj prefereble 
samloke kaj samtempe kun la generalaj 
esperantistaj kongresoj. La sekvanta kon
greso de T. E. K. A. okazos do en Antver
peno dum la 7-a interpacia esperantista 
kongreso en 1911 jaro. Car la S-t Etienne'a 
grupo invitis la T. E. K. A-n arangi sian 
kongreson en gia urbo, la kunsido decidis 
kore danki la suprecititan grup on pro gia 
afabla invito. Oni esprimis · poste deziron, 
ke T. E. K. A-anoj penu lafieble influi sur 
la organizatoroj de êiujaraj naciaj someraj 
kuracistaj ekskursoj al banlok oj, ke ili direktu, 
se cçle, tiujn ekskursojn en lokoj n en êir
kauajo de êiujara internacia esperantista 
kongreso. Poste d-ro Rosenberg (Berlin) 
prezentis sian belan artikol on sub titolo: 
,,Der Internationalismus in der Medizin und 
!:speranto", kiu aperis en Jurnalo ,.Sociale 
Hygiene u. Medizin" (1910 Nr. 19). La 
êeestantaro kore dankis la autoron pro lia 
laboro, kiu sendube bone propagandos nian 
ideon inter gis nun ankorau ne esperantisti
gitaj kolegoj. 

La tria labora kunsido okazis la 2-an 
de augusto je la 5 h. p. t. m. Alveninta 
d-ro R6bin (el Varsovio ) havis la prelegon 

pri praktikaj profit oj de la Schmidt'z me
todo por diagaozado de intestaj mal ·anoj. 
Sekvis tre ,·iva kaj interesa dish .ado. en 
kiu pan 1prenis prof: Dor, pr i\'a:J cento 
Kaban, ,. , .\\osk vo), d-io Kr ik nz t ck
holm) kaj Rosenberg (Berlin ), n" 'ima la 
nunajn met, dojn de diag_!lozad (la rekto
skopion. la fizikaj n kaj hemiajn met dojn 
k. t. p.). Oum restinta tempo de 1rnns:d oni 
grave pridisk u tis propon ojn, k ncernantajn 
pliperfektigo n de organizado de nia centra 
komitato. Dr. R6bin (el Varsc \'io) pr( ponis 
di,·idi la laboro n de sekretari en kelkaj 
part j, êar pro la rapida dis,· \ ,.: de la 
as, cio la korespondado farigis tiel vasta, 
ke g-i superas la fortojn de unu ptr5 no. 
Oni decidis dividi la sekretarian labo..-n en 
kelkaj partoj kaj starigi komence "" ar f .. ,rnjn, 
el kiuj êiu havos sian g,·idam on. Dume 
necesaj estas jenaj fakoj: 

1. fako por banlokoj 
2. ,, " universitatoj 
3. ,, ,, gazetaro 
4. ,, ekskursoj. 

El êeestantoj d-ro Chybcz:n. 1-., esprimis 
la deziron gvidi unu el la u;iraJ fakoj kaj 
kunveno danke akceptis lian proponon . Krom 
tio oni decidis tro vi anh raû tri fervoraj n 
kolegojn, kiuj prenus sur sin la taskon de 
gvi dantoj de aliaj fakoj. 

Kvaran laboran kunsid n. kiu okazis la 
3-an de aiigust o ( de 9 h. matene gis pre
skafi l h. p. t. m.) pler1igis tute diskutado 
pri la grava afero de nia vficia la organo 
por estonta jaro. La prezidanto tralegis la 
kondiê ojn de la reda:,,, ro de "V . de K.", 
d-ro ,\\ikolajski kaj ç, t rre longa kaj viva 
diskutado. en ~~ panup renis êiuj êeestan
toj. oni decidis meti al d-ro M. kontrau
kondiêojn. 

Prof. D r sciigis la kunvenon, ke d-ro 
1\\. , pro multaj siaj aliaj okupoj, bedai"1rinde 
neniel P' n .. s de la komenco de 1911 jaro 
plenumadi laboron, kunigitan kun ofico de 
kasist de T. E. K. A. La kunveno decidis 
peti d-ron M. resti, kontraue, se li persistus 
en sia deziro, propon i kiel kasiston por la 
1911 jaro d-ron Chybczynski, espriminte al 
d-ron M. grandan bedauron pro lia eksigo 
kaj dankon pro gravaj gisnunaj servoj por 
nia asocio. 

Poste oni decidis starigi specialan ko
mision por organizado de nia organo, en 
kiun eniris: prof. Dor kaj kolegoj Chybczyn
ski, Hagen, Kabanov, Krikortz, R6bin (el 
Varsovio ) kaj Rosenberg. Sekvis la legado 
de la sekretaria raporto pri la nuna stato 
de T. E. K. A. Fine lau la propono de 
d-ro Chybczynski oni decidis danki êiujq 

r 
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banl0kajn . repreze1itantojn de T. E. K. A. 
kaj delegitojn de U. E. A. por ilia afabla 
helpo en la arango de postk ongresa eks
kurso. La saman tago n tuj post la fermo de 
la kongreso de T. E. K. A. okazis ekskurso 
al najbara banloko Worishofen. Konklude 
ni povas - kun granda plezuro konstati, ke 
la unua speciala kongreso de T. E. K. A. 
en Augsburgo bone sukcesis, êar gi faris 
grandan impreson sur aliaj esperantistoj kaj 
1 as is agrab lan rememoron êe part opreni n-

toj dank' al la fakto, ke por gi spec iale 
alveturis ACigsburgon tre fervoroj kaj age
maj T. E. K. A-noj el tre malproksirnaj 
landoj (ekz. d-ro Krikortz el Stockho1m) 
kaj ke dum kunvenoj, kiuj daur is ordinare 
3- 4 horojn, oni bone laboris kaj vive pri
diskutis plej gravajn aferojn de nia asocio, 
kies bona organ izado influos gian ankorau 
pli rapidan kreskadon. 

Berlin, 11. VIII. 1910. 
D-ro L. Chybczyllski . 

Internacia enketo pri mortpuno. 
Francujo. 

25. 
(Originalo franca). 

Respond o je l a demandaro pri 
m or t p u n o, verk ita de d - r o B os, sekre
tario-kasisto de la II. internacia kongreso 
medicina, okazinta en Florenco 1869. 

1. de man do. êu Vi a pro bas la mort
punon el la kuracista vidpunkto kaj speciale, 
êu Vi opinias, ke la prirespondebleco de la 
krimulo povas esti en êiu kazo tute certe 
determinita? 

Mi konfesas, ke mi ne komprenas bone 
en tiu êi demando la espr imon ,,el la vid
punkto kura cista ". 

La mortpun o en si mem estas prob lemo 
filozofia, socia, juroscienca kaj oni devas 
gin trakti de la vidpunkto de filozofo, sta
tisto, j u risto. 

Mi estas nek stat isto nek juristo, sed 
opinias min iom filozofon, kiel faras cetere 
êiuj kaj mi estas decide partiano de mort
puno. Mi eê pensas, ke oni aplikas mort
punon tro malofte, nome nur kontrau mor-
tigistoj. . 

La deklaranfaj sin kontrau mortpuno 
(kaj ili estas multaj) estas, generale, poetoj 
kaj homoj impresigemaj, kiuj kompatas la 
friponojn (mortigistojn kaj apasojn) , kiuj 
tamen, alipar}e, havas neniun !armon por 
la viktimoj. Ciuj êi filantropoj, kruelaj por 
la bonul oj, mildaj por la malbonuloj, re
zervas tutan sian kompaton por mortigistoj. 
Neniom da kompato restas plu por la vikti
moj. Ili similas tiujn maljunajn fraulinojn, 
kiuj oferdonus la feliêon de la tuta homaro 
por la feliêo de ilia kato au de ilia favorata 
hundeto. 

Tiuj sent imentalaj personoj estas tute 
simple dang ero sociala tiel same, kiel iliaj 
protektatoj, apasoj. 

Ilia granda arg umento estas, ke la vivo 
homa estas sankta kaj la socio ne havas 
la r?jton mortigi. Jen estas grandega mal
sagajo, kiu êirkauk 1;_1ras la stratojn, kiel aliaj 
sentimentalaj stultajoj, kiujn admiras sen
saguloj. 

Kaj êu la mortigisto, siaflanke, havas 
la rajton mortigi? Ne, sed li gin prenas. 
La socio faru la samon. Se gi ne havas la 
rajton mortigi (kion mi kontestas kaj kion 
la kontrauuloj de mortpuno neniel asertas 
en la kazo de milito ), gi prenu tiun rajton 
kaj forigu la mortigiston, kiel li estas fori
ginta sian viktimon. 

Sendube, la vivo homa estas sankta, 
sed sankta kaj netusebla estas nur la vivo 
de la homo honesta, de la civitano, utila 
al la socio. Pri la vivo de iu malestiminda 
mortigisto, gi ne valoras eê la snuron por 
lin pendigi. Kaj atentu ! la samaj personoj 
kompatemaj, kiuj ploras pro la sorto de la 
fri pono, mortiginta sian pat ron kaj patrinon 
por gajni kelkajn moneretojn, ne hezitas eê 
unu momenton elsendi al morto centmilojn 
da homoj honesta j. La tuta diferenco estas, 
ke la homoj honestaj, farintaj nenian mal
bonon, estas mortigataj en milito kaj la 
mortigistoj, meritintaj centfoje ilian sorton, 
estas mortigataj per la mano de ekzekutisto. 
Oni kontentigas glori la morton de la ho
moj honestaj, seq oni priploras la morton 
de la bedaur indaj krimuloj. Oni versas 
larmojn pro la sorto de 30 au 40 krimuloj, 
gilotinitaj au pendigitaj, dum oni laudegas 
la sorton de centmil pereintaj sur la kampo 
de la honoro. 

Konklude: la vivo de la mortigisto estas 
sa nkta, sed la vivo de la honesta viro ne 
estas sankta. Jen la konsekvenco pere iga 
de tiu êi ne gustloka sentimenta leco, kiu, 
bedauri nde, nask ig:is êe ni en Francujo en 
la XVIII-a jarcento kaj kiu iom post iom 
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kreskis kaj plibeligadis gis nuna tempo. 1 

Oni estas kruela por la homoj honestaj, 
elsendante ilin al la -morto po grandegaj 
amasoj, pro iu miskompreno diplomatia, pro 
iü afero, pri kiu kelkfoje la ambaü kon~ 
traumilitantaj par tioj neniom komprenas, pro 
unu ,,jes" au pro unu ,,ne"; sed oni rezer~ 
vas la tutan sian kompaton por la malnoblâ 
kanajlo, kiu mortigas sian patron, dezirante 
pli baldau heredi post li, au por la band ito, 
kiu mortigas pasanton, volante steli al li 
cent grosojn. 

En Francujo tiu êi bela sentimentaleco 
finigis en la XVIII-a jarcento per gilotino 
kaj teruro. Ni ne forgesu, ke Robespierre 
kaj Marat estis homoj kompatemaj. En la 
XIX-a jarcento tiu êi bela sentimentaleco 
finigis per komuno kaj brula de Parizo. Plej
parto de la komuno ne farus ion malbonan 
eê al la musa. En la XX-a jarcento gi fini
gos ankorau pli malbone. 

Mi demandas , kian perdon pavas fari 
al la nacio de 30 au 40 milio12oi, se oni pe
reigas êiujare 30 au 40 ekzistajojn de mor
tigistoj. 

Ne sole en tio estas neniu perdo, sed 
evidenta utilo. Oni estas almenau certa, ke 
tiuj 30 au 40 individuoj ne rekomencos iliajn 
farojn ; mortpuno alportas tiun êi grandan 
utilon, ke gi eliminas certe la dangerajn 
elemeptojn, malamikajn al la socio. 

Oi taras bonegan selekton praktikan, 
forigante ne sole la nuntempajn krimulojn, 
sed ankau la estontajn krimulojn, kiuj povus 
naskigi de la nuntempaj. 

Oni kontraüdiras al tio, ke mortpuno 
estas neriparebla kaj ke oni pa vas erarigi. 
Tiu êi kontraudiro estas infana; same, kiel 
mortpunon, oni ne riparas la dudek jarojn 
da punlaboro nemeritita kaj oni eraras tiom 
malofte (precipe nuntempe, kiam la akuzito 
estas êirkauigita per mil garantioj), ke unu 
au du eraroj en tuta jarcento ne povas 
kontraupezi la utilon socialan de mortpuno, 
kiu prezentas êiujn kvalitojn de la puno 
certa, definitiva, bonfaranta, êar gi eliminas 
definitive la krimulojn, de la puno ekonomia 
(oni kalkulu, kiom kostas al la socio la 
vivteno de unu mortigisto 20-jara, kiu estos 
gia sargo ankorau dum 40 au 50 jaroj) kaj 
antau êio de la puno, malebliganta la re
cidivon. 

Tial êiuj filozofoj, au pli malpli êiuj, 
estis partianoj de mortpuno kaj, por citi 
nur la filozofojn de la XVIII-a jarcento, 
Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot k. a. ne 
kontraustarigis kontrau mortpuno, sed nur 
kontrau gia misuzo, ekzemple al malgrandaj 
steloj. Ordinare oni citas la famekonatan 
Beccaria, kiel kontrauulon de mortpuno. 

Efektive Beccaria ne allasas mortpunon; 
esceptante du kazojn. 

,La morto -- li diras - de certa civi-,. . . 
tano povas esti necesa nur pro du mohvoJ: 
La unu el ili estas, kiam la civitario, eê 
senigita je libereco, posedas ankorau tiajn 
dlatojn, tian potencon. ke lia ekzisto pavas 
kaüzi dangeran ribelon kontrau la stari~i~a 
forma de regad o. La mono de certa c1v1~ 
tano farigas do necesa, kiam la nacio reaki
ras au perdas la liberecon au en la tempo 
de anarhio , êar tiam la malordoj mem oku
pas la lokon de legoj. 

,,Tamen, dum trankvila regado de legoj, 
sub la formo de la stato. konsemita per la 
voêoj de la nacio, bone defendita interne 
kaj ekstere per la forto kaj per la opini?, 
batalilo eble pli efika, ol la forto mem, k1e 
la komanè o estas en la manoj de vera re
gnestro, kie riêajoj povas aêeti plezurojn, 
sed ne autoritaton, mi ne vidas le necesecon 
pereigi iun civitanon, escepte se lia morto 
estus la sala freno, por malhelpi al aliaj 
civitanoj plenumi deliktojn kaj tio êi estas 
la dua motiva, kiu povas mortpunon igi 
justa kaj necesa 1

)". 

Bentham, la êefa kontrauulo de mort
puno havas la saman opinion, kiel Beccaria: 
,,Estas nur unu kazo, en kiu mortpuno estus 
pravigebla pro neceseco, nome la kazo de 
la perfido al la stato au de ribelo kaj nur 
en certaj cirkonstancoj, t. e. kiam la afero 
koncernus la partioêefon, en kies sango oni 
estingas la prin cipon de iu partio , au se 
oni poVLtS timi, Jau la inklino, tre disvastigita 
en la popolo, ke la malliberigo ne estas 
certa rimedo de antauga rdo, ke la gardistoj, 
delogitaj au kunkulpaj, faciligos forkuron 

1) ,,La morte di un cittadino non pu6 credersi 
necessaria che per due motivi. Il primo, quando, 
anche privo di liberta, egli abbia ancora tali rela
zioni e tal potenza, che interes si la sic urezza della 
naz ione, quando la sua esistenza possa produzze 
una rivoluzione pericolosa nel!a forma di governo 
stabilita. La morte di qualche cittadino divien dun
que necessaria, quando la nazione ricuper a o perde 
la sua liberta , o nel tempo dell' anarchia, quando 
i disordini ste ss i tengono luogo di leggi. 

. Ma, duran te il tranquillo regno delle leggi, 
in una forma di governo per la quale i voti della 
nazione sieno riunit i, ben munita al di fuori e al di 
dentro dalla forza, e da lla opinione, forse pi u effi
cace della forza medesi ma, dove il comando non 
e che presso il vero sovrano, dove la richezze 
comprano piaceri e non autorita, io non vE>ggo 
necess ita a lcuna di distruggere un cittadino, se non 
quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno 
per distogliere gli altri da ! commettere delitti, se
condo motivo per cui puo credersi giusta e nece
ssaria la pena di morte." 

Beccaria, Dei delitti e delle pene , § XVI., pago 
64 eldono de Casin', Paris 1876. 
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de la malliberulo au ke oni enrompigos 
perforte en la malliberejon ~)". 

Finfine Beccaria kaj Bentham allasas 
mortpunon, kiel justigitan, nur por la deli
ktoj politikaj kaj gus te por ti uj deliktoj oni 
firigis mortpunon en certaj landoj, nome 
en Francujo, kio sufiêe pruvas, ke inter 
kontraüuloj de tiu êi puno ekzistas malmulte 
da konsento. 

Beccaria kaj Bentham estas tie êi pravaj. 
Se oni devas konservi tiun êi punon, antai:i 
êio gi devas esti aplikata en aferoj politi
kaj. La mortigo restas êiam mortigo, sen 
diferenco, êu gi estas plenumita sur strato 
kontrai:i statestro, por lin anstatai:iigi per 
alia persono, êu en dormoêambro de mal
juna virino, por sin êirkai:isteli kaj aliflanke 
la sekvoj de politikaj atencoj estas multe 
pli malutilaj, ol la sekvoj de la krimo, ple
munita kontrai:i privataj personoj. 

Plej forta argumenta, kiun oni citas 
kontrai:i mortpuno, estas, ke ,,mortpuno ne 
estas konvertebla en profiton ; gi tute ne 
donas perdokompenson al la partio, al kiu 
gi faris malutilon; gi eê detruas la fonton 
de tia kompenso; la delikvento povus per 
sia laboro ripari unu parton de la malbono, 
kiun li faris; lia morto nenion riparas 3

)". 

Jes, tre bone, sed la kondamnito al 
punlaboro nenion au preskai:i nenion faras 
(êiuj scias tion), li ne gajnas eê por sia 
propra vivteno, tiel, ke al la perdo, kiun 
suferis la viktimo, alvenas ankorai:i la perdo 
de_Ja stato, kiu devas lin nutri. Valoras pli 
neniigi lin senprokraste; tiam oni ankorai:i 
ion gajnas. 

La justigo do de mortpuno de la vid
punkto filozofia A kaj socia prezentas al mi 
neniun dubon. Gi estas tute simple ago de 
legitima defendo. 

Kio koncernas la vidpunkton kuracistan, 
mi pensas, ke tie êi temas pri la maniera, 
en kiu oni plenumas tiun êi punon. Kaj tie 
êi mi faras êiujn miajn rezervojn. 

La elimino de la individuo el la socio 
devas esti rapida, sendolora, mehanika kaj 
kiel eble nekonsciata de tiu, kiu al gi estas 
submetata . 

Bedaürinde, la formalaJoj, kiujn postulas 
la juga procedo, kontraüstarigas tie êi, por 
tari pli kruela la efektivigon de la verdikto. 
Estas necese, ke la kulpulo estu avertita, 
ke oni legu antai:i li la kondamnon, dum 

•) Bentham, Théorie des peines et récompen
ses, I, 272, ouvrage extrait des manuscrits de M. 
Jérémie Bentham, par Et. Dumont, 3-e édition, Paris, 
Bossange, 1826. 

") Bentham, Théorie des peines et récompen
ses, I, 255. 

estus tiel simple neniigi lin en la momento, 
kiarn li tion majpleje atendas, sen iu ajn 
pornpo, sen cerernonioj abomenindaj. 

Povus esti aplikata anestezio, iu veneno, 
efikanta fulmorapide, kiu metus la finon al 
la ekzisto de la krimulo. Sed la juga pro
ceduro gin ne volas. Tio êi similus· kvalifi
kitan krimon de v e ne n mort i go, kvazai:i 
êiuj eblaj manieroj de forigado de la krimulo 
ne similus, kiel du gutoj de akvo, krim
mortigon. 

Fine la juga proceduro en certaj landoj 
volas, ke ekzekuto estu publika, pro la vana 
preteksto, ke gi tiarnaniere estas sankciata 
de la popolamaso (dekduo da alestantoj 
honoraj estas aprobo pli valora, ol la alesto 
de la publiko) kaj ke gi servas por ekzemplo 
sava Jkio neniam estis elmontrita). La for
malajoj de la proceduro, la publikeco, êio 
kunagas por pligrandigi la kruelecon de 
la ekzekuto. 

Tamen ni forlasu jam la barojn, kiujn 
metas la juga proceduro al la realigo de la 
morto rapida, dolêa kaj nekonsciata, kian 
ni <levas serêi por la detruado de mortigi
stoj kaj ni rigardu tion, kion oni nuntempe 
praktikas. 

La kvar manieroj plej disvastigitaj por 
apliki rnorton estas: rnortpafado, gilotino, 
pendigo kaj elektrokucio. 

La pafado estas vere tro necerta; tion 
pruvas la cirkonstanco, ke la sergento, kiu 
komandas la duonroton de ekzeku\ado, ha
vas êiarn en rezervo sian pafon, el pafilo 
au revolvero, por finmortigi la ekzekutaton. 
Tiun manieron oni devas rezervi por la 
tempo de milito, kiam ne estus oportune 
portadi kun si aliajn instrumentojn de 
ekzekuto. 

Gilotino estis progreso kompare kun 
la senkapigado per hakilo aü glavo, des pli 
kompare kun dissir.?do kaj la rado, tamen 
gi estas operacio hirurgia repu~anta, dum 
kiu la sango fluas tre abunde. Gi ne estas 
ankai:i eltrovaio de la doktoroA Guillotin, kies 
nomon gi portas , sed de la hirurgo Louis. 

Krom la terura spektaklo de tia buêado 
la fiziologoj riproêos êiam al gilotino, ke gi 
kontentigas apartigi la trunkon de la kapo, 
ne turnante sin rekte al la sidejo de la 
konscio, al la sensori wn commune, al la cerbo, 
kie finigas êiuj sentoj de vido, aüdo, gllsto, 
flaro, palpo. Tiu êi organo esenca de la 
rnio restas netusita êe la senkapigo, êu gi 
estas plenumata per gilotino, êu per hakilo 
kaj kiel longe restas sufiêe da sango en la 
cerbo, la individuo kapablas senti kaj tiu 
êi momento de mernkonscio, eê se gi estus 
tiel rapida, kiel fulmo, sajnas al la kon
damnito jarcento. 
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Gilotino kaj ankau fiu alia speco de 1 

senkapigo devas esti forjetita, kiel barbara 
kaj necerta koncerne neniigon de la senso
rium commune. 

En antikvaj statoj pastraraj ekzistis unu 
speco de ekzekuto, rezervata por patro
mortigistoj, kiu sajnis pli barbara, ol senka
piko kaj kiu gustadire estis malpli barbara; 
gi estis la mazzolata. 

Oni alkondukis sur esafodon la kon
damniton kun êirkaukolo fera, de kiu pendis 
longa êeneto, trapasigita tra la ringo, 
fiksita al la planko de la esafodo. Al la 
donita signala la helpisto de la ekzekutisto 
tiris forte la êeneton; la kapo de la ekze
kutato est is fiksata sur la planko apud la 
ringo kaj la ekzekutisto, armita per grandega 
bulo de plomba sur longa fleksebla bastono, 
frakasis al li la kranion per unu sola ekbato. 
La lezio estis direktata rekfe al la cerbo 
kaj la morto estis ankorai:i pli rapida, ol 
per gilotino. Sed la ma z z o I a ta postulis 
tro da aparatoj, tro da interveno de la ekze
kutisto, tro da cerbo dissprucigita, por ke 
gi estu iam denove enkondukita en moder
naj tempoj, en kiuj oni postulas pli da pre
cizeco kaj pli da dececo en la plenumado 
de mortpuno. 

La ma z z o I a ta respondas pli mal pli 
al la maniera de la buêado de bestoj kun 
helpo de la kasko leda, perforita per truo, 
en kiun penetras najlo, kiu post ekfrapo 
per martela, eê malpeza, atingas la centron 
de la cerbo. Tiu êi maniero de mortigado 
estas pli rapida, malpli repusanta, ol gilotino 
kaj la bestoj, destinitaj por la buêejo, estas 
pli bone traktataj, ol homoj. 

Pençlingo estas multe preferinda al gi
lotino. Gi ne kai:izas sangelverson, gi ne 
kripligas la kadavron, sed gi havas la neo
portunecon, ke gi iam maltrafas sian celon. 
La snuro dissirigas kaj oni devas reko
menci, la snurmaso haltas sub la mentono 
kaj la asfiksio estas nekompleta, la falo de 
la korpo en la malplenon ne estis sufiêe 
forta, por rompi la vertebraran kolonon kaj 
interrompi la nervan drk uladon inter la 
cerbo kaj la medulo spinala. Fine, kiel êe 
gilotino, la centro de la mio konscia ne estas 
rekte detruata. Ni povas facile fari al si la 
ideon pri la suferoj moralaj kaj fizikaj, kiujn 
elportas la malbone pendigita. 

La garoto (g a rote v i !), uzata en His
panu jo, prezentus kelk~jn superecojn kom
pare kun pendigado. Gi maltrafus pli mal
ofte sian celon, tamen malgrau la rapideco, 
donata al la sraubo, kiu kunpremas la êir
kai:ikolon feran, restas ankorai:i tro longa 
tempo, kvankam gi estus sufiêe mallonga, 
inter la ekfunkciigo de la aparato kaj la 

kompleta dispremo de la karno sur la kolo 
kaj de la kolono vertebrara. La garoto 
havas ankau la neoportunecon, ke gi lezias 
la kolon de la ekzekutito. 

Ekzistas tamen unu rimedo, uzata en 
Unuigitaj Statoj de Ameriko, mLlte pli kon
vena, ol gilotino kaj pendingo, nome elek
trokucio. 

Komence oni spertis kelkajn ~a lagra
blaJojn. La elementoj estis nesufiêaj, la kun
tuso nesufiêe senpera kaj vasta. Sed nun 
oni uzas la bateriojn, kiuj mortigus kvar 
bovojn, ne nur unu homon kaj oni pli bone 
scias apliki senpere la aparato n. La indi
viduo estas fulmofrapita kaj se oni daurigas 
la elektran fluon dum kelkaj minutoj, oni 
estas certa, ke la ekzekutito mortis. 

Tiu êi morto en unu momento au pres
kau en_ unu momento estas la plej bona 
eltrovajo por rapida ekzekuto de konda m
nitoj. 

Do elektrokucio devus esti la preferata 
rimedo gis la tempo, kiam io pli bona_ estos 
eltrovita. kio sajnas al mi malfacila. Car la 
idealo estus, se oni povus mortigi la kon
damniton en unu momento, sen doloro kaj 
sen I i a s ci o. 

Do gilotino kaj pendingo devas esti 
anstatauigataj per elektrokucio, kiu estas 
pli rapida, pli pura kaj aplikata rekk al la 
sistemo nervara . 

Nun mi vena~ al la dua parto de la 
unua demanda: ,,Cu Vi op inia s, ke la 
prirespondebleco de la krimulo 
povas esti en êiu kazo tute cer te 
determinita?" 

Mi respondas tuj, ke tiu êi fama pri
respondebleco de la krimulo povas esti 
determinita en neniu kazo. 

Mi neniam kornprenis bone tiun deman
don, prezentatan de la tribunalo al la juga 
kuracisto. Oni volas sendube, ke la kura
cisto eldiru, êu la individuo estas freneza 
au ne. Tamen êiu krimulo estas freneza en 
la momenlo, kiam li plenumas krimon. 

Por mi tio êi neniel estas motivo, por 
lin malkondamni. Kiam iu hundo estas rabia, 
vi gin mortbatas, ne demandan te, êu li estas 
priresp ondebla au ne. Vi devas fari la sa
mon al la krimulo freneza au nefreneza. 

Kio koncernas tiun êi faman demandon 
pri respondebleco, gi estas tute simpla. 

Por ke ekzistu respondebleco, devas 
ekzisti libera volo, libera elektado. Jen do 
libera volo ne ekzistas kaj ne sole gi ne 
ekzistas, sed gi ne povas ekzisti simple pro 
tio, êar sen kauzo ne ekzistas rezultato kaj 
êar êio estas absolute determinita en uni
verso, egale la mo,•o de la tero êirkau la 
suno, kiel la plej malgranda faro homa. 
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Pri la memvolaj faroj homaj, estas hi
mero credi ilin liberaj kaj estas êiam ripe
tinda la aksiomo de Spinoza : Se ni konus 
la senfinan êenon, kiu kunligas la motivojn 
de niaj faroj, ni ekkonus , ke ili ne estas 
liberaj . 

De la vidpunkto filozofia priresponde
bleco estas neebla. 

Do oni volis trovi la prirespondeblecon 
j u ri di kan. 

Mi komprenas gin ankorai:i malpli. Se 
estas prirespondebleco juridika , la jugisto 
mem gin apliku kaj ne demandu la kuraci
ston jugan, kiu povas nur al li respondi: 
Pri respondebleco, gi tute ne ekzi
s tas. 

S-r.o prof. Gilbert-Ballet havis la kuragon 
s)n levi, en la kongreso de psihiatroj en 
Genevo, kontrai:i la praktiko de la jugisto 
demandi la jugan kuraciston, êu la akuzifo 
estas kapabla priresp ondi siajn farojn. 

Tiu êi demanda estas ekster limoj de la 
kornpetenteco de la kuracisto kaj mi ripetas: 
respondebleco ne ekzistas. 

Tamen êu el tio, ke ne ekz·stas respon
debleco, sekvas, ke la krirnuloj devas esti 
nepunataj. Tute ne. Kiarn do ni flankelasos 
êiujn êi filozofiojn spiritualistajn pri libera 
volo, libera animo , responda kapableco de 
la individuo, por resti en tiu rilato sur fun
damento reala de faktoj? 

Se oni gin volas tiel norni, estas unu 
respondeco, nome la devo de ekzakta korn
penso de la perdo, kai:izita de la delikvento 
al la socio kaj al la individuo. Kaj oni~ ne 
kredu, ke tio êi estas rnalrnulte valora. Ciuj 
elspezoj, okazigitaj de la krimuloj, devas 
esti reenspezitaj kaj abunde reenspezitaj per 
kosto de la krirnuloj rnem. Salajro de la 
gendarmoj kaj de la polico , honorarioj de 
la jugistoj, tagokost oj de la malliberejo, 
ktp ., ktp., jen la perdoj de la socio. Kaj por 
la viktimoj venas en la kalkulon la perdoj, 
estantaj kaj estontaj, kai:izitaj al ili mern, al 
iliaj infanoj, al llia farn 'lio. La krimo devas 
pagi la detruitajon de la krirno. 

I<iam homo estas mortigita, êar la vivo 
havas prezon netakseblan, gi devas esti 
repagita per la vivo de la mortiginto. Kaj 
nome, ne por timigi aliajn, ne por starigi 
ekzemplon, ne por turmenti la kulpulon, ~ed 
simple por ke li denove ne rekomencu. Car 
same, kiel tiu, kiu drinkis , ankau drinkos, 
tiet tiu, kiu mortigis, ankai:i mortigos. Kaj 
la himeroj pri rehonorigo , re naskigo , estas 
bonaj nur en romanoj. 

Estas nur unu puno, kiu forigas la kon
tinuadon de la krimo, nome la morto de la 
krimulo kaj verdire gi estas la sola puno, 
kiun la krimulo timas, la sola puno vere 

efikanta, la sola, foriganta la krimon eston
tan kune kun la krimulo. 

Kaj oni ne diru, ke mortpuno povas esti 
anstatai:iigita per gismorta enêeligo. 

Antai:i ol mi ekstudis medicinon, mi ko
mencis studadon de legosc ienco. Mi trovis 
tiun êi studon tiel seka, tiel enuiga, ke mi 
pasigis la tutan liberan tempon, vizitante la 
debatojn de la asizjugantaro. Mi akiris la 
konvinkon, ke la rnortigistoj tirnas eksklu
zive unu aferon: la morton. 

En la solena momento, kiam la tribunalo, 
reveninte en la êambregon, eldiris la punon 
de mallibereja laboro dum la tuta vivo, 
kiun punon oni volus substitui al mortpuno, 
la vizago de la mortigisto gojradiis; oni 
sentis, ke la gojo êe li ne povas esti re
gata. Kial? Tial, ke la kondamnito al tuta 
vivo konservis êiam la esperon, êu de am
nestio post certa nornbro da jaroj sur ga
leroj, êu precipe de forkuro. Kaj tiu êi 
espero ne estas vana, êar êiujare la kon
damnitoj forkuras el la kolonioj punaj. Estas 
eê kondamnitoj, kiuj forkuradis gis kvar kaj 
kvin fojoj. 

Mi transiras al la dua demanda. 
Il. êu ne estas al Vi konataj fak

t o j, k e I a auto psi o p ru vis en I a 
cerbo de la ekzekutito evidentajn 
sangojn? 

Mi ne havas por aldoni faktojn, pers9ne 
observitajn. Estas evidente, ke estas alme
nau tiom da kazoj, en kiuj oni trovis leiiojn 
cerbajn, kiom da kazoj, en kiuj tute nenio 
estis trovita. 

Kion tio êi pruvas? Ke la patologia ana
tomio de la krimo estas ankorai:i en infan
ago. Vi trovos la samajn leziojn êe krimu
loj kaj êe la homo honesta kaj alifoje vi 
trovos nenion: Kion konkludi, se ne tion, 
ke ne ankorau alvenis la momento, por 
bazi la diagnozadon de la · krimo sur la 
lezioj cerbaj. 

Se, ekzemple, la signoj de la krimulo
naskita estus êiam la samaj, êiam skribitaj 
per evide ntaj literoj s o I e sur la krimuloj, 
se, en unu vorto d rite, ekz istus signoj pato
gnomaj de la krim o, kiel ili ekzistas pri 
pnei:imonio, tifa febro ktp., oni ne povus 
heziti. 

La krimulo - naskita devus esti neniigi
ta jam an tau , ol li plenumis la unuan kri
mon. Estus en tio bona faro. Tamen ni 
estas ankoraû malproksimaj rie tia precizeco 
kaj êar la lezi oj cerbaj, malkasantaj la kri
mon, povas manki êe krimuloj kaj eê esti 
observata j êe homoj honesta j, oni neniel 
povas bazi la diagnozon de la krimo sur 
la lezioj cerbaj. 
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L a tri a d e m a n d o. C i t li a 1 i a j n 
motivojn de kllracista vidpunkto 
p or a u k o n t r a u m o r t p li n o. 

Mi kontentigos resumi la supre diritan 
por mortpuno. 

La lltiloj de till êi puno estas: 
La e fi k e c o. La krimuloj ne povas re

komenci iliajn farojn. Ne ekzistas recidivo. 
L a ce r te c o. Oni ne forkuras el la 

morto, kiel el malliberejo. 
La ra pi d e c o. La operacio estas farata 

en unu momento. 
La sen do I ore c o. Oni posedas tiajn 

rimedojn de anesteziigo, · ke la individuo 
pasas de la vivo al la morto sen sufero. 
Male, la gismorta malliberigo estas pllno 
multe pli kruela kaj la filantropoj, kiuj gin 
proponas, estas barbaroj. 

La e k on o mi o, kill he estas mal
satinda en tiu êi tempo de la impostoj 
dispremantaj. 

La tuta elspezo konsistas en salajro de 
llnll ekzekutisto kaj kosto de konservado 
de la ekzekutaj instrumentoj, kelkaj miloj 
da frankoj en komparo kun milionoj, kiujn 
kostas gendarmoj, polico, malliberejoj, ekzi
laj kolonioj kaj ilia multnombra personaro. 

Fine mortpuno faras savan selekton, eli
minante definitive la krimulojn el la socio. 

Se Anglujo estas la lando, kie nuntempe 
plej malm llltaj krimoj estas plenllmataj, gi 
suldas gin probable al la granda purigo, 
kiu tie estis farita kun krimllloj inter la 
XVIII-a kaj XIX-a jarcento. Oni kalkulas la 
nombron de pendigitoj dum tiu êi periodo 
de 70 gis 80 miloj. 

Ne sole mortpuno estas bona rimedo 
de selekto nuntempe, gi faras ankau selek
ton por estonteco, . eliminante la estontajn 
generaciojn de la krimuloj, kiuj estlls po
vantaj naskigi el la krimuloj eJzekllti taj. 

La k var a de man do. C li a k or di
g as kun la tasko kaj indeco de la 
k u r a car t o, se k u ra c i s t o as i s ta s ê e 
1 a e k z e k ut ad o, p or k on s ta t i 1 a m or
ton de la ekzekutito? 

Ôi akordigas perfekte, êar kuracisto estas 
la plej kompetenta persono por konstali la 
morton. 

Se iu ajn devas asisti êe la ekzekutado, 
devas tion fari antau êio la kuracist o. Li 
êeestas, por atenti, ke êiuj reguloj estu 
observataj en la celo fari la ekzekuton plej 
rapida kaj malplej doloriga kaj en lasta 
vico por konstati la morton. 

Li sole estas kompetenta, li sole devas 
konstati la morton. 

L a k v i n a d e m a n d o. ê u V i a p r o
b as la proponon, ke la kongreso 
med icina eldiru sian opi nion ci, 

kontrai:i mort pun o b) kontrai:i as i
stado de kurac i stoj êe ekzeku toj? 

Mi tute malaprobas, ke la kongreso 
eldiru sian opinion kontrau mortpuno, êar 
tio êi ne koncernas gin. 

Tamen mi forte aprobas, ke gi eldiru 
sian opinion pri la maniero de ekzekutado, 
por gin fari plej rapida, malplej doloriga 
kaj kiel eble plej deca. 

Mi ne kornprenas ankau, ke la kongreso 
povus esprimi sian opinion kontrau la êe
estado do kuracistoj êe ekzekuto. 

Estas ja profesia okupo de la kuracisto 
la konstatado de morto. Ankau estas lia 
tasko malpligrandigi la doloron. Neniu estas 
pli kompetenta, ol li, en tiuj êi du kazoj 
kaj se la jugisto , la protokolisto, la atestan
toj estas necesaj, por skribi la akton pri 
morto, la kuracisto estas tiom pli necesa, 
por konstati la morton. 

Au êu oni devas sin turni al la butikisto 
antauurba por tiu celo? 

La ses a demando. Aliaj_ri mark oj. 
Kion mi povus aldoni al la jus dirita? 

Nenion gravan kaj cetere eê tiu êi artikolo 
estas ja m certe tro longa, kvankam gi nur 
supraje ektusis la demandon . 

Mi do resumas miajn rimarkojn en mal
multe da vortoj. 

Mi scias tre bone, ke, deklarante min 
partiano firma de mortpllno, mi aligas al 
la partio de malplimulto, al la partio de 
reakciuloj, de malprogresemaj, sed kiam oni 
faris al si iun opinion argumentitan post 
longa meditado, oni gin ne sangas plu. 
Cetere la argumentoj de la kontrauuloj de 
tiu êi puno tute ne eksancelis miajn kon
vinkojn, kiuj datigas de pli, ol kvindek jaroj. 

Kiom mi estimas kaj amas la honestan 
homon, kiu estas utila al la socio, tiom mi 
malestimas kaj malamas la homon malbonan, 
kiu estas turrnento por la socio. Mi kon
servas mian tutan kompaton por honestaj 
homoj malfeliêaj. 

Ni havas en la manoj mirindan rimedon 
de selekto, mortpunon, por elimini la mor
tigistojn, ni do neglektas nian devon de 
homoj sociaj, se ni gin ne uzos. 

Oum oni sendas al la morto milojn da 
honestaj bomoj, la floron de la socio, estas 
ri dinde kompati. la • sorton de kelkaj morti
gistoj, de la forjetajo, de la turmento de la 
socio. 

Ni do havu la kuragon helpi al la 
selekto natura la, eliminante la elementojn, 
absolute malbonajn. 

L~ tendenco protegi kaj konservi êiujn 
forfalajojn de la socio: tuberkulozulojn, 
kretinojn, idiotojn, kriplujojn, dementiulojn, 
alkoholistojn, malbonu lojn de êiu speco, mor-
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tigistojn ktp. estas filanlropio malgustloka 
kaj praktikata kun malutilo al la homoj 
malfeliêaj kun sanaj korpo kaj mento. Ni 
okupu nin pri la lastaj, se ni volas plibonigi 
la rason en gia saneco korpa kaj morala. 

Forigo do mortpuno neniam malpli
multigis la mortigojn. Male, gi estis nur 
kuragigo por la krimo kaj la plimulto de 
malgrand aj stato j, al kiuj sajnis, ke ili devas 
forigi mortpunon, estis devigita gin denove 
enkonduki . 

Kio koncernas la ses grandajn statojn 
europajn , unu sola, ltalujo, opiniis, ke gi 
devas forigi mortpunon. Jen do tiu êi lando 
propor cie al sia logantaro kalkulas plej 
multe da mortigistoj, eê pli, ol Rusujo. Jen 
bela rezultato de filantropio. 

Mortigistoj, kiuj havas la certecon, ke 
ili vivos, kion ajn ili farus, êiam multigas 
kaj honestaj homoj êiam pli nultnombre 
estas mortigataj. 

La kuracistoj, kiuj êiam havis, kiel sian 
celon, plibonigon materialan kaj mora\an de 
la raso, ne volos certe helpi al degene ro 
materiala kaj morala de la raso, voêdonante 
por la procedo, kiu sub ekstera sajno de 
filantropio tendencas konservi plej zorge la 
semon de mortigistoj kaj ilin multigi. 

Finante, mi volas protesti kontrai:i la 
akuzo pri krueleco, kiun la kontrauuloj de 
rnortpuno sendube formulas kontrau giaj 
partianoj. 

Vere humanaj estas ne tiuj, kiuj sub 
preteksto, ke la vivo estas sankta kaj ne
tusebla, ne neniigas rnortigiston, sed lin 
kondamnas al la vivo mizera de izoliteco 
terura, kiu dauros multajn jarojn, do al la 
puno, centfoje pli kruela, ol la mallonga 
rnomento de la transira el vivo al rnorto. 

Mortpuno estas puno, kiu preterpasas 
kiel fulmo ; la izoliteco en la êelo rnallibereja 
por la tuta vivo estas turmento, kiu dauras 
longajn jarojn. Estas do pli hurnane neniigi 
falmorapide la ekziston, ol gin plilongigi 
en rnizera maniera; estas pli huma ne fini 
per unu ekbato la vivon de la malestiminda 
rnortigisto, ol lin torturi dum lia tuta vivo 
kaj veraj filantropoj ne estas la kontrauuloj, 
sed ni, la partianoj de mortpuno. 

M a r s e i 11 e, 22. marto 1910 
52 Cours Lieutaud 

D-ro Bos 

sekrrdario-kasis to de la li. intemacia kongreso 
medici11a, olwz inta en .Flnrenco en 1869. 

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

E v Ier: Fruaj simptomoj de tetano. (La 
Semuin e Médicale 1910 ,z-ro 19). La sukceso 
de specifika kuracado de tetano per kon
trautoksinoj dependas antau êio de la fru
tempeco de ekkono de la malsano. Dum la 
kunsido de la Berlina medicina societo de 
la 2711V. kaj 41V. 1910 d-ro Evier, kiu mem 
estis infektinta sin iam per tetano kaj 
kuracadis dekdu tetanulojn, elkalkulis la 
jenajn fruajn s imptomojn, kiuj, êar ilia ri
lato al la trauma estas malmulte signifa, 
tre malofte atentigas je si la kuraciston. 

Plej frue la malsanulo montras certan 
maltrankvilecon kaj ernon d·e agado au -
iom pli poste - de ripozado. Poste ape
ras tremo, deliro kaj eê halucinacioj. La 
urinado estas rnalfacila kaj rnalrapida pro 
la kontrak turo de la vezika sfinktero; okul
muskolaj spasmoj sekvigas kapturnig on, kiu 
iafoje estas tiel forta, ke gi malhelpas al la 
malsanulo levigi sur stuparon au faligas 1111 
de lia sego. La êagrena esprimo de la vi
zago kontrastas ofte kun la humoro kaj nur 

multe pli poste oni observas sardonikan 
ridon. La svitado odoras unue simile je 
sima tero, poste je opio. lafoje ekzistas lo
kaj kongestoj kaj eê, komence ned olorigaj, 
klonikaj spa,smoj de la ekstremitat oj, kiuj 
farig2.s pli fortaj, kiam oni kunpremas la 
okupitan ekstremitaton. 

' Post iu tempo, sed êiam ne pli rnal
baldau, ol dek tagojn antau la apero de 
trismo, ezofago - kaj laringospasm oj (la 
lastaj prezentas iafoje karakteron koklusan) 
rnalhelpas la glutadon. La okulsimptomoj 
plifortigas: oni r~markas strabism on, senor
don de la akomadacio kaj nesuprenleveble
con de la palpeb roj. 

Tielaj estas la unuaj simptornoj de te
tano, kiuj malgrau ilia nekonstante co estas 
tre gravaj. D-r o !. Oelib ter. 

N o v a k kaj Ra n z e L Pri konstatado 
de tuberkulbaciloj en la placento de tuberku
lozaj patrinoj, ( Wiener klin. Wochenschr ij l 
1910 n-ro I 8) . Por konstati la oftecon de 
ekzisto de tuberkulbaciloj en la placenta, 
uzis la auto~oj la antiformino-metodon de 
Uhlenhuth. Gis nun estis esploritaj ses pla-
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centoj de tuberkulozaj patrinoj, el kiuj kvar 
liveris pozitivan rezultaton. Kredeble la me
todo signife plifaciligos pluajn esplorojn êe 
konstatado de tuberkulbaciloj en la placento. 
Jam la malgranda materialo rajtigas la kon
kludon, ke oni povas trovi tuberkulbacilojn 
en la placenta pli ofte, o l gi estis supoze
bla lai:i la gisnunaj histologiaj esp loroj. La 
esplormetodo estas ekzakte priskribata. 

I J-1·0 S6s. 

Airurgio. 

E i se 1 s b erg (Wien). Al la unuflanka 
resekco de piloro. ( Wiener !clin. Wochen
schrift 1910 n -rr1 2). Ra porto pri 12 kazoj 
de gastroenterostomio kun unuflanka resekco 
de la piloro. K var el ili estas en la las ta 
tempo efektivigitaj. Inter ok kazoj, antai:i pli 
longa tempo operaciitaj, trovigas unu mal
sukcesa. Precipe interesa estas unu kazo, 
en kiu la gastroenterostomio restis sensu
kcesa kaj la resekco de la piloro, 8 mona
tojn poste efektivigita, rezultigis kompletan 
resanigon (konstateblan ankorai:i post 4 ¼ 
jaroj). 

Certe estas klar e, ke per êi tiu kom
pleta elimino tiel generale êe kankro, kiel 
precipe ankai:i êe malfermita . ulcero en la 
regiono de p iloro, estas akirebla pli bona 
rezultato, ol per !~ simpla gostroenterosto
wio. Indiko kaj tehn iko estas pr ipa rolataj. 

D- ro S6s. 

Pediatrio. 
W. S·c h o e n ai ch. Pri la malfrua ade

nopatio skarlatinoza (Pr zeglqd p ediatryc zny 
1910, vol. 1 kajero 1 koj 2). Per tiu êi ter
mino oni difinas lai:i Schick la inflamoj n 
de la glandoj sur la kolo, aperantajn post 
la febra stadio de skarlatino kaj karakteri
zatajn per sve lo, malmoligo, dolorsentemo 
de la glandoj kaj per febra stato. La infla-
1110 aperas kelkfoje eê en la kazoj, en kiuj 
gi ekzistis jam dum la stadio febra. Estas 
sufiêe , proksima interrilato inter tiu êi ade
nopatio tardiva kaj nefrito skarlatinoza en 
tia maniera , ke ili sekvos unu post alia kaj 
plej ofte la nefrito sekvas baldai:i la ade
nopation ai:i ili aperas samtempe (14 kazoj). 
La aden ito kaj nefrito aperis en la kazoj 
de ska rlatino, observitaj en la hospitalo 
Anna-Mario en Lodi, plej ofte dum la tria 
semajno ( 47 nefritoj, 12 aden itoj el inter 
28, observitaj êe 281 infanoj, malsanaj je 
skarlatino ). La adenito, obse rvita plej mal
frue, okazis la 44-an tagon de la mals ano. 
La konstato de la malfrua adenito ordonas 
esploron de la urino. 

1. Br u d z iris k i. Pri la miksita infekto 
per morbiloj kaj skarlatino. (Przeglqd pedia 
tryczny 1910 vol. 1 kajero 1 ka} 2). La ai:i
toro observis en la hospitalo Anna - Mario 
en Lodi 12 kazojn de miksita infekto: 2 
kazoj estis akceptitaj en la pavilonon de 
skarlatino kun 2 er itemoj kunekzistantaj; 
unu el ili farigis la fonto de infekto per 
morbiloj · êe 6 malsanuloj; 4 malsanuloj es
tis akceptitaj en la stadio de inkubacio de 
morbiloj . La diagnozo estis kelkfoje sufiêe 
malfacila (êar makuloj de Koplik ne êiam 
aperadis sufiêe frue). La 2 eritemoj sin 
maskis kelkfoje reciproke. La malbona in
fluo de la unu malsano sur la alian ne po
vis êiam esti elmontrita; on i rimarkis la fe
bron pli longe dai:irantan, la deskvàp1igon 
de miksita tipo kaj tre lon gedaûra n. La afek
cioj de la respi ra organo okazis pli ofte. 

J. Ra c z y 11 ski. Prï eliminado de hlo
ridoj dum la skarlatino pura kaj komplikita. 
(Przeglqd pediatrycznj 1910 vol. 1 kajero 1 
[w} 2). La ai:itoro studadis eliminadon de 
hloridoj Jau la metodo de Vohard-Salkov
ski en 5 kazoj de skarlatino de la komenco 
gis la 30-a tago de la malsano, ~ speciale 
atentante nefrit on kaj dieton s~nhloridan. 
Lai:i Iiaj esploroj eliminado de hloridoj en 
la skarlatino nek omplikita kaj eê en la ka
zoj, komplikitaj kun febro longedaûra kaj 
albuminurio, sed sein perturboj klinikaj de 
l~ renoj, ne estas modifita en klara maniero. 
Ce unu kazo de skarlatino, koinplikita per 
nefrito, en 15-a tago hloridoj pliigas en la 
proporcio de la malgrandigo de la febro, 
eê en la antai:itago de nefrito, sed malalti
gas abru pte la trian tagon post la apero 
de la simptomoj nefritaj, poste restas dum 
4 tagoj sur la sama nivelo, plialtigas subite, 
por definitive malaltigi gis la nivelo, kiu 
estis antaü la nefrito. 

La pezo de la kçrpo pligrandigis kaj 
maipligrandigis, kiam hloridoj malpliigis kaj 
pliigis. 

La ai:itoro atr ibu as grandan va loron al 
la esplorado de hloridoj en l;:i urino de in
fanoj dum skarlat ino. 

K. L e w k o w i c z. Pri miliario skarla
tinoza. ( Pr zeglqcl p ediat1'ycz ny 1910 vol. 1. kaje
ro 1 kaj 2). La veziketo j de la miliario 
skarlatinoza enhavas Jau la citologiaj esplo
roj de la aûtoro la korpetojn blankajn nei:i
trofilajn, t. e. puson, kaj nome de la ko
menco mem, sed neniom da sudoro (svito) 
kaj ili havas nenian konekson kun la glan
doj sudoralaj. La strukturo hist ologia de la 
miliario skarlatino za respondas al la kon
struo de la miliario ord inara, kiun kai:izas, 
lai:i Sabouraud, la stafilokokko ora, sed oni 
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nek mikroskopie nek per kulturoj trovas · 
tiun êi mikrobon en la veziketoj de la mi
liario skarlatinoza. Lewkowicz supozas, ke 
en la kondiêoj, sang:taj perla eritemo skar 
latinoza, la mikroboj povas agi el distanc~ 
per siaj toksin oj kaj provoki aperon kaJ 
multigon de la korpetoj de la puso, kvan
kam la agado hemotakt ika de la aganto 
skarlatina estas ankau probabla. 

T. K o p e é. Pri la lipemio el dJgesto êe 
suêinfanoj. (Przeglqcl p ediatryczny 1910 vol. 
1 kajero 1 kaj 2). Kopeé esploris en 60 ob
servoj ap~ron de lipemio post en~orbo _ de 
la magajoj de diversa komponajo Jau (a 
metod o optika de Schelbe, plue espions 
aperon de lipemio en la kazoj de ost oto
mio, de infrakci o de ostoj kaj eksperim ente 
êe la kunikl oj post injektoj envejnaj de la 
sterilizita lakto. La lasta esploro montris, 
ke la lipemio êe la kunikloj estas tre pa
sema (êirkaüe 30 min.); êe suêinfanoj la li
pemio dauras êirkaue 8 horojn kaj sin mon
tras plej ev idente en 2-3 horoj post la ma~
go. Tiu êi diferenco inter la fakto ekspen
menta kaj klinika klarigas sin per la pli 
daüra ensorbado de la graso en la intesto 
de la suêinfano. 

B. K o r y b u t Da s z k i e w i c z. Pri 
pielitoj de la infanago. ( Przeglqd pediatry
czny 1910 vol. 1 kajero 1 ka) 2). Daszkie
wic z, bazante sin sur 12- propraj obser voj 
de pielito kaj la sperto autopsia en la infa
nejo en Warszaw', kiel ankaû sur la donita
JOj de la literaturo, donas ekza ktan studver
kon pri tiu êi afekcio, kiu tau lia opinio ne 
estas tiom malofta, kiel oni gin ordinare 
supozas. Nur gia diagnozo estas malfacila 
sen mikroskopia esploro de la urino. La 
autoro ricevis plej bonan rezultaton tera
pian, aplikante ihtalbinon, poste salol'on, 
helmit ol'on, urotropinon kaj la akvojn alka 
lecajn (Vichy, Celestins). 

S Kramsztyk. Aldono al la studo 
pri la malsano de Barlow. (Przeglqd pedia
tryczny 1910 vol. 1 kajero 1 ~ ka) 2). Kram
sztyk atentigas pri la~ donitajoj de patoge
nezo kaj la malfaci lajoj de diagnozo de la 
malsano de Barlow, insistante pri la valoro 
de la dolorsentemo de la artikoj kaj de la 
esplorado per la radioj de Roentgen. La 
kazo de K., koncernanta 9-monat an suêin
fanon, kun fotografaj oj de Roentgen, prenitaj 
dum la malsano kaj p ost plibonigo, montras 
klare , ke la afekcio de ostoj estas sufiêe 
obstina kaj diagnozebla frue per la roentge
nografio. 

W. Jas i n s k i. Pri bluaj t. n. mongo
laj makuloj. (Przeglqd pediatryczny {910 vol. 
1 kajero 1 ka) 2). Citinte la donitajojn el la 

literaturo, la aiitoro priskribas tri proprajn 
kazojn, koncernantajn la polajn Judojn 
(2 infm10j 1 ½ jaraj kaj 1 plenagulo 35-jara; 
la 3 infanoj de la lasta ne prezentas bluajn 
makulojn). La maloftecon de la bluaj ma
kuloj êe infanoj en Europo pruvas la fakto, 
ke la cititaj 2 kazoj estis kolektitaj el inter 
5,810 infanoj (3,000 sub 2 jaroj), observitaj 
en tiu rilato en la hospitalo Anna' - Ma
rio en L6di. 

E. 1. Hi n d es. Esenco kaj kuracado de 
larinJospasmo (Vraêebnaja Oazeta. 1910, n-ro 
16) . Laringospasmo prezent;is karakterizan 
v o êaperon, kiu konsistas en tio, ke post 
lauta enspiro kun siblo la glota fendo mo
mente ferm igas, la spirado haltas, la infano 
b luigas kaj iafoje sekvas konvulsioj. Oni 
renkontas la laring ospasmon dum malvarma 
jartempo, ordinare êe tre malgrandaj infanoj, 
pr ecipe se ilia nutrigado estas artefarita au 
miksa. Plej ofte laringospasmo estas 
signo de t. n. spasmofilio (Heubner), hiper
taraksio (Baginski), tetanio k. s. malsansta
toj. Plue laringospasmo sufiêe ofte estas 
la 1111ua kaj plej frua signo de disvolviganta 
rahito kaj de pligrandigita timus-glando, eê 
kiam êiuj karakterizaj signoj de tetanio, 
spasmofilio k. s. forestas. Tiu êi diverseco 
de malsanoj, êe kiuj ekzistas laringospasmo, 
pruvas, ke gi ne estas aparta malsanformo, 
sed nur simptomo de diversaj malsanoj. La 
ese nc o de lari ng ospasm o estas tr e malmulte 
konata kaj gian genezon oni atribuas jen al 
la incito de la branêoj de la vaga nervo 
en stomako au de la sentnervaj finigoj en 
la laringo kaj traî1eo, jen al tumoro , al de
soviginta I. vertebro, jen simple al histerio 
k. s. La kuracado de laringospasmo, 
kompreneble, estas konformigenda al la 
kauzo: histerio, tumoroj, pligrandigo de la 
timus-glando" k. t. p. 

Preterlasante la kazojn de tiu êi kate
gorio, kiel maloftajn, la autoro pli vaste 
priparolas la kazojn, kiuj sendube okazas 
multe pli ofte kaj kiuj estas akompanataj de 
aliaj rahitsignoj au estas esprimo de spas
mofilio au tetanio, viclebla au kasita. Tiu 
êi grupo de laringospasmo trovas sin en 
rnalvasta dependeco de la salintersango en 
la infana organismo kaj ,prezentas rezulta
ton de agado de kalcia hlorato sur la ner
vosistemon, depende de gia pli au malpli 
granda amasigo en la organismo. Eksperi 
mentoj de Forster kaj de Voit, montris, ke 
nutrado de bestoj per mangajo, enhavanta 
rnalmulte da kalciaj saloj, plimalgrandigas 
la eksciteblecon de ilia nervsistemo kaj êe 
tiaj bestoj oni neniam trovas spasmofiliajn 
aperojn. Finkelstein trovis, ke la ekscitebleco 
de la êirkaua nervsistemo rilate al la gal-
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vanfluo estas senpere dependa de la nutrad- 1 

maniero de la infano. En 40-45 ° " da arte 
nutrataj infanoj li trovis simptomojn de te
tanio, kiuj tuj - plej malfrue post 24 ho
roj - malaperis, se la infanoj estis komen
cintaj nutr igadi per virinlakto. La samon 
sekvigis anstatauigo de arta nutrado per 
t. n. akva dieto au per farunaj dekuktoj 
sen aldono de bov inlakto. En du kazoj, en 
kiuj la spasmoj ct_e laring o estis jam fores
tintaj dum kelkaj tagoj, ili tuj renovigis post 
unuaj porcioj de bovinlakto. Serêante la 
kauzon de maluti leco de bovinJakto, F. tro
vis gin nek en kazeino nek en laktosukero 
au en laktograso, sed ekskluziMe en la la
ktosero, kiu enhavas la laktosalojn. Eê L. 
Mendelsohn kaj Ph. Kuhn el !a kliniko de 
Baginski, kiuj ne atribuas al la lakto tiel 
grandan malutilecon, konftrmas tamen, ke 
sufiêe oftc la tiel nomata ,,Kuhmilchent
ziehung" (forigo de bovin lakto) tuj forigas 
la simptomojn de letanio kaj laringospasmon. 

El la suprecititaj donita1oj Hindes kon
kludas, ke dum la kuracado de laringospa
smo la nutrado per la mamo de la virino 
cetere bedaur inde ne êiam atingebla -
kva nkam estas tre grava, ok upas tamen nur 
duavican lokon kaj ke plej grave estas fo
rigi bovinan lakton el la menuo de la infano. 
Preterire la autoro konsilas eviti tiel ofte 
uzatan êe raÎ1ituloj kalkan akvon, êar il i 
generale kaj precipe dum la malvanna jar
tempo estas tre emaj al spasmoj, dum kal
cio ankorau pligrandigas tiun êi emon. La 
autoro kuracis laringospasmon tau sia 
konsidero de la afero kaj êiam sukcesplene. 
La autoro priskribas du kazojn, kiel plej 
karakteri zajn. 

l. Lin. W. 10-monataga. Alportita de 
fremda vi rino sen la patrino . Anamnezo ne
konata. La 13/ IV. Pezo 1.600 (kredeble prcs
eraro, anstatau 9600 au 9400 - refer.); 
êirkaüo de la kapo 48 cm., de la brusto sur 
la nivelo de la n1ampinto_i 44 cm.; alteco 
74 cm.; granda rahita kapo; êiuj fontikuloj 
malfermitaj ; suturoj disirint aj; krnniaj ostoj 
sufiêe malm olaj; vazoj sur la frunto; roza
riaj diki goj sur la ripoj; ronda dorso; ne 
sidas; dentoj malestas; hauto pura ; glan
doj netrapalpeblaj; koro, pulmoj s~n san
goj; ventro granda, sen libera fluidajo; he
pato êe la bordo nedifinebla ; ekskremen
tado kaj urinado normalaj. Oum plorado, 
ekscitigado, vekigado la infano ekkrias, fa
ras kelkajn mallongajn supra1ajn, siblajn en
spirojn kaj tuj êesas spiradi ; gi bluigas, liaj 
manetoj pugnoformigas, la tuta muskolaro 
rigidigas, opistoto no aperas. Tia stato dau- / 
ras 1-2 ~inutojn, sekvas vico da malgran
daj, suprajaj, mallautaJ spiroj kaj la infano 

revenas al stato normala. Oum la atakoj la 
pupiloj ne reagas, la pulso plioftigas (gis 
140- 150), iafoje nevola ekskrementado kaj 
urinado. Nutrado: boligita lakto (180 X 5) 
kun kalcia akvo. Kuracado : fosforo kun fis
graso, salaj banoj. 

15 IV. Lar ingospasmaj atakoj tre oftaj. 
Nulrado: bovinlakto forigita, avena dekokto 
de Knorr sen lakto. 

16- 17 / IV. Atakoj forestas. 
19, IV. Neniom da atakoj. Pczo 9.400 

gm. Oni rekomencis prenigi lakton sen kal
keca akvo . 

23 IV. Pezo 9.350 gm. Laringo~pasmaj 
atakoj revenis. Bovinlakto forigita. 

24/IV. Laringosp asmo ne aperas. 
27 ' IV. Sama stato. Pezo 9.370 gm. 
1,v. Sen Iaringospasmoj, sed la infano 

plimalgrandigas je la pezo (8860 gm.). Eks
krementado normala. Nutrado: krom ave
naJo de Knorr buljono, biskvitoj, kiselo ') . 

20 V. Pezo 9200 gm. Laringospasmo 
malestas. Al la ·kutima dieto oni dufoje al
donis po 180,0 da bovin lakto. 

21/V. Laringospasmo renovigis - oftaj 
kaj gravaj atakoj. Bovin lak~o for igita. . . 

22/V. Laringspasm o ph malofta kaJ ph 
malmulte grava. La atakoj espr:migas nur 
pcr mallauta ekkrio sen konvulsio. 

28/V. Prenita hejmen sen laringospasmo. 
La dua kazo, citita de la autoro, diJe

rencas de la antaüa nur en tio, ke êe rahi
tulo oni havis aferon ne kun laringospasmo, 
sed kun tetanio, kies simptomoj - de Erb, 
de Trousseau kaj de Chwostek - aperadis 
kaj malaperadis depende de uzado au_ fo~
metado de la bovinlakto . La detalan pnskn
bon de tiu êi kazo mi preter'.asas. 

La ambaü cititaj kazoj pruvas kun pre
cizeco de eksperimento la grandegan valo
ron de la forigo de bovina lakto dum la 
kuracado de laringospasmo. Kompreneble, 
g;i Judas nur la rolon de sirnptoma kuracilo, 
kiu ne liberigas la kuraciston de apltka dl) 
cle fosforo, fisgraso, salaj banoj k. t. p. Sed 
memorante, kiel ofte laringospasmo sola 
estas mort kaüzo, oni komprenas, kiel grand
valoran servon oni okazigas al la raÎlilu loj , 
kuracante sukcese tiel gravan simptomon, 
kiel laringospasmo. En êiuj siaj multnom
braj (precizan nombron la autoro ne citas) 
kazoj la aütoro ne havis unu solan morton 
pro laringospa?mo: gi êiam estis sekvo de 
aliaj komplikajoj, de diversaj akompanantaj 
malsanoj. sed neniam sekvo de laringo-
spasmo. D-ro !. Oelibfer . 

1) Kiselo estas rus:i acideta mang:ijo, farata 
el avena faruno. 
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Medicino sodala. 

A, I. Si n g a r e v. Elspezoj por popola 
saneco en la bugetoj lokaj kaj stataj . ( Et 1·a
portoj1 legitaj en X f..:.a Pil'or;orn kongreso d~ 
ntsaJ l.:umcistoj, okazi11ta en PeterbOW'fJO :!0-:!,? . 
'àpr·ilo, Tm dul.:o de 1·es11mo el ,, Praie iê, .lfe
dicina") . En êiuj statoj ta bugeto estas 
supersargita de neproduktemaj elspezoj. Sed 
Rusujo distingigas ankaû en tiu êi rilato: 
nur 12°/o el 2,5 milia1'da bugeto estas el
spezata êe ni por kultur-mastrumaj l~ndo
bezonoj. Alie estas konstruitaj la lokaJ bu~ 
getoj: en la ,,zemstvoj" 70°/0 - pro_duktem~J 
elspezoj kaj 15", 0 por komun~tataJ bez?nOJ~ 
en urboj 75°/o - produktemaJ elspezo1 kaJ 1 

18°1o por stataj be:onoj. Nia êefa ,,m~lsano" 
estas forta nesuficeco por kontent1go de 
lokaj bezonoj. La zemstvoj elspezas por 
popolsaneco 29°/o de sia bugeto . (urboj 
18°/0), dum en 1863 j. estis nur si/0 , en 
I 880 - 17°1o, en 1890-21 °fo. Sed el tiuj êi 
elspezoj nur 9°10 estas sanitaraj bezonoj, la 
restai o - por kuracmedicino, dum en An
glujo oni elspezas 40°/0 por kuracmedicino 
kaj 58° 0 por sanitaraj bezonoj. Unu lita. h?
spitala en Danujo estas je 300, en Prusu10 Je 
400 , en Francujo je 500, en Anglujo je 600, 
sed en Rusujo je 1,600 logantoj. Unu lito por 
mentalaj malsanuloj en Anglujo estas je 356, 
en Francujo je 554, en Rusujo je 13,970 
logantoj. Ankaü urboj estas malmulte prov i
zitaj: en Berlino unu lito je 82,9, en Parizo 
je 84,8, dum en Peterbnrgo je 126, en Mo
skvo 143,3 lügantoj. Jen la tezoj : 1. Malgrau 
la eminenta nesanitara stato de Rusujo el
spezoj por popolsaneco estas tre nesufiêaj. 
2. Tio êi dependas êefe de tri kaüzoj : a) 
malsato de la stato al la popolsaneco, 
b) limigita kaj nedemokrata elektorajto en 
komunumoj; c) ekstrema centraligado de 
sociaj elspezoj en la statbugeto kaj tre mal
multa disvolvo de lokaj bugetoj. 3) Forigo 
de êi tiuj neoportunaJoj kaj precipe plivas-

tigo dè l~kaj bu~etoj je . kont~ ~e . kresAk~ 
de lokaj 1111posto1 estas la plèJ cefaJ pasoJ 
sur la vojo de sanigado de Rusujo. 

G. Kl'r{jz . 
N. Ter j a z e v. -M. A.Nie w i ad o m

s k i. Donitajoj pri kontrauskarlatinaj inoku!oj 
lau prof . Gabriêevski en Saratova gubernio. 
(L'I raporto,j, legilc~j en XI.sa Pirogovct l,·011g1·e= 
so d~ rusa) l.:nracistoj, olcazinta en Peterburgo 
:!0-25 aprilo, 1'radulco de i·esitmo el ,, Prnk~ 
tiê. Me1licina") : N. Te1'jazev faris inokulojn 
en 86 vilagoj ; estis inokulitaj 15.376 infa
noj; inokuloj estis unufojaj, dufojaj; P!ej 
efikaj montrigis trifojaj; êc ili la reakc10, 
ekmalsan igo kaj mortalitato estis plej mal
forta. La inokulado montrigis pli efika tie, 
kie oni uzis gin antau apero de la epide
mio au post gia malapero ; kie la inoku
lado estis multe uzata, la ep'demio sangis 
sian kurblinion kaj ne atingis ordinaran 
forton. Forta imuneco estis konstatita dum 
sekvantaj 5-6 semajnoj post inokulado, 
tamen la demando pri gia forteco kaj da(1-
reco restas malfermita. Necesas unuigi la la
borojn pri kontraûskarlatina inokulado. 

Ôis nun la batalo kontrau skarlatino 
estis senfrukta kaj tial la apero de novaj 
perspektivoj, kiuj trovigas en masaj inoku
ladoj, devas atentigi la kuracistaron. Estas 
bedaûrinde ke la gis nun kolektita ma
terialo ne 'respondas akran demandon : êu 
la inokulado !au Gabriêevski estas efika 
batalmetodo? Vere, en la havataj statistika
Joj estas esperigantaj moll}entoj, sed est~~ 
neeble kredi tiujn êi donitajojn, gis kiam th 
ne estas kontrolitaj en laborejoj. Necesas 
multe labori por scienca arango, êar oni 
devas atenti la epidemiologion; êiu guber
nio kaj êiu. vilago devas havi sian anamne
zon, necesas montri, ke la reguleco de la 
apero de skarlatino es~as rompita. pr? m~
saj inokuladoj. La tez~J _de la refennt_oJ estis 
akceptitaj, kiel rezoluc101 de la sekc,o. 

KRONIKO. 
Kiel delegito de la Fondajo de ~r_afo 

Skarbek por orfoj en Drohowyze (G~h~10 ), 
mi faris vojagon al la kongreso pn _!11g1eno 
lerneja en Parizo (2-an - 7-an de auguste). 
Mankas la spaco, por rakonti tie êi êiujn 
observojn kaj impresojn, ki\tjn mi akiris 
dum tiu êi vojago kaj en Panz o mem. ~_ed 
estas mia ao-rabla devo danke rememon la 
kolegojn kaj samideanojn, kiuj bon~oli~ 
helpi min en la vizitado de la urboJ au 

aliamaniere montris al mi sian esperantistan 
komplezemon. 

En Munheno s-roj ingeniero Kreibe 
kaj Berger donis al mi dezirindajn infor
mojn. En Augsburg' mi havis la pl_ezuro~ 
konatigi persone kun prof. Dor ~aJ d-roJ 
Chybczynski kaj Hagen. En Panz o d-ro 
Pamart kelkajn fojojn serêis min en la ko~
gresejo en posttagmeza horo, sed bedau
rinde la posttagmezoj estis tute okupitaj per 
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opaj vizitadoj de lernejoj kaj aliaj institucioj, 
tial mi ne povis renkontigi kun d-ro Pa
marL En Versailles d-ro Artigues volis 
min gvidi kaj dufoje bonvolis niin viziti en 
mia pariza hejmo. Mi tre gojas, ke mi havis 
okaion premi la manon al tiu êi fervora 
samideano kaj kunlaboranto de nia revuo. 
çn Pré-Saint Gervais apud Parizo, vizitante 
kun aliaj kongresanoj la novan, modelan 
lernejon por malgrandaj infanoj, tute ne
atendite mi renkontis instruiston de tiu êi 
lernejo, po.rtantan kvinpintan stelon en bu
tontruo. Gi estis s-ro E. Badée, senlaca 
propagandisto de esperanto en tiu êi vilago, 
kies estraro tre gastame nin akceptadis. 
Mia interparolo esperanta kun s-ro Badée 
t_urnis atenton de la kunkongresanoj anglaj 
kaj mi supozas, ke tiu êi praktika elmontro 
de la utileco de esperanto instigos iun el 
ili al studado de nia lingvo. 

Elveturante el Lw6w', mi notis multajn 
adresojn de esperantistoj en Parizo kaj de
ziris prezenti persone mian estimon almenau 
al la abonantoj de ,, V. d. K.", sed tio êi 
estis neebla. Havante tute difinitan taskon, 
kiun mi devis plenumi dum ok tagoj en 
Parizo, mi apenau disponis je la tempo, 
necesa por tiu êi celo kaj krom tio estis 
ligita kun kelkaj kolegoj, kiuj kune kun mi 
faris ekskursojn. Unu el ili, d-ro Kuhn el 
Lw6w, estas ankau esperantisto. 

En Bruselo s-ro F. de Skeel-Giorling 
kaj s-ro René Dubois el St. Amand facili
gis al ni la vizitadon de unu th'odela ler
nejo, kiu nîn tute ravis, êar tiel bone kon
struitan kaj arangitan lernejon ni trovis nek 
en Parizo, nek en MunÎ!eno. 

En la ekspozicio brusela, 4 tagojn an
tau gia brulo, ekkonis min, kiel samideanon, 
Jau mia stelo kvinpinta, s-ro Oscar van 
Schoor. Ni pasigis kune kelkajn agrablajn 
momentojn en tiu belega . kermeso" bru
sela, malfdiêe baldau forbrulonta. 

Al êiuj êi kolegoj kaj samideanoj mi 
esprimas tie êi koran dankon kaj saluton. 

En la kongreso mem mi ne trovis alilan
dajn esperantistojn, kvankam antau kelkaj 
monatoj mi proponis en nia revuo, ke la 
kolegoj parizaj antaupreparu esperantan kun
venon kuracistan dum la kongreso, kio ja 
estus tre facile efektivigebla. El Galicio ni 
esperantistoj kuracistoj venis triope, êar 
krom mi kaj kolego Kuhn êeestis prof. Buj
wid el Krak6w, kiel mi ai:idis jam esperan
tistigita. En Augsburg' instigis min iu sami
deano, ke mi kune kun prof. Bujwid starigu 
sur la tagordon de la kongreso la deman
don pri lingvo internacia. Sed gi estus ri
dindigi la aferon, se tri esperantistoj polaj 
ekprovus pusi la demandon en la _kongreso 

internacia, kalktila11ta 2000 anojri el êiuj lari
doj de la tero, Generale tiaj nianifestadoj 
por esperanto postulas antaupreparon kaj 
organizon, postulas iom da laboro kaj ne 
povas nek devas esti improvizitaj. 

En Augsburg', kien mi povis enfali el 
MunÎleno nur por 4 horoj la 31-an de ju
lio, mi trovigis en la kongresanaro guste 
en la momento, kiam estis fotografata la 
kongresa grupo. Kaj tiamaniere nemer:tite 
mi havas la honoron esti fotografita kun 
veraj kongresanoj, kiuj kelkajn tagojn dili
gente laboris. En la ekspozicio esperanta 
en Augsburg' malagrable min impresis, ke 
oni forgesis elrneti provan numeron de ,, V. 
d. K.", kvankam mi liveris 100 ekzemple
rojn por propaganda uzo. Anstatue en la 
ekspozicio esperanta en brusela ,, Cinquan
tenaire" oni lokis ,,V. d. K.:." en du èkzem
pleroj inter aliaj esperantaj jurnaloj. La bru
sela ekspozicio esperanta estas tre kom
pleta kaj belega. Neniu kolego preterlasu la 
okazon gin viziti, se li veturos tra Bruselo. 

Reveninte el la vojago al êiutagaj oku
poj, 121i trovis randang amason da kores
pondajoj, alsenditaj artikoloj k. t. p., kiuj 
de semajnoj jam min a tendis. .Tuj mi pe -
nadis êion respondi kaj ordigi kaj petas 
senkulpigon, se okazis malgrauvole iu pro
krasto. 

Kel!rnj artikoloj ne povis esti enmetitaj 
en tiu êi numero, kiu es!is jam plenigita 
per antaue alsenditaj verkaj oj. Mi ne volis 
interrompi la enketon pri mortpuno, des pli 
ke venis la vico al la tre interesa disertacio 
de d-ro Bos, kiu espereble incitos al re
spond oj de !_a flanko de la kontrauuloj de 
mortpuno. Gis nun la partianoj de mort
puno pli nombre kaj pli forte defendas sian 
opinion, ol la kontraûuloj. 

D-ro S. Mikoiajski. 
* * 

* La redakcio ricevis: 
Esperanta Psikistaro. Kunlab.orada ver

ketaro. Anvers. Ricevebla per: Bureau per
manent d'etude des phénomènes spirites, 
Courte rue de la Boutique, 15, Anvers, 
Belguio. 

Pri transskribado de la propraj nomoj. 
êe Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de 
Clichy, Paris. Prezo 1 fr. 

Valso Esperanto de Mad. Re n é d e 
S a u s s u r e. Prezo 2·50 fr. 

Vortaro esperanta - port11gala. Kompilita 
de Tobias R. Le it e. Ce Hachette kaj 
K~, 79 boulevard Sanit-Germain, Paris. 

Noto pri la inicilo matematika. Ludo de 
kubetoj kunigeblaj, faciliganta en familioj 
kaj lernejoj la praktikadon de la metodo, 
prezentita en la verko ,,Inicado matematika,, 
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de C. A. Laisant. êe Hachette kaj K~, 79 
boulevard Sanit-Germain, -Paris. Prezo 1 fr. 

A Tutmonda Jarlibro esperantista 1910. 
Ce Hachette kaj K~, 79 boulevard Saint
Germain, Paris. 

Reaperantoj. Familia dramo de Henrik 
Ibsen. Ur.ua akto. Traduk is O. Büneman, 
ê e Mi.iller kaj Borel, Berlin. Prezo 0· 10 Sm. 

Literatura Alm1n1ko de Lingvo Inter.:. 
naèia 1910: 

KOMUN IKAjO J DÉ T. E. K. A. 

KALKULRAPORTO DÊ LA KASISTO 
por la tempo de la I4-a de j ul io gis la 20-a 

de ai:ig1,sto 1910. 

LISC:O DE C:. é. K. 1\.-anoj 

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

~r. kiel al.!onpago kaj la resto en kro noj tie êi ci
ttt a k1el enspezo de la kaso de T. E. K. A.) 

P. T. 386. R. N. How ard 1·19, Whitaker donace 
1·30, 387. lstaman ov 1·20, W. Yemans donace 4·80, 
~83. D-ro Roseboom el Rochester N. Y. avizi, min, 
ke l i sendis 2 Sm. al la konsulo d-r o M llican, èar 
tamen la konsulo Millican nD lgrau mia peto ne 
reguli gis tiun êi k , lk ulon, 111 elpag Is al la redakclo 
de ,,V. d. K " la abonprezo n \3·60 kron.) el la kaso 

. de T eka kaj s- ro Millican estos suldanta al la kaso 
2 Sm. = 4·80 kron. 389. Drostenfels 1 ·23, 390. 
Werner 1 ·20, s-ro Jameson Johnston pagas la suldon 
al la kaso de Teka 12·-, 391. Pierre M inelle 1·16, 
392. Ardouin J-16, 1·16, 393. Ball 1·20. 

Sume enspezoj . . . . 126·44 kron. 
Restis de la antaua kalkulo \!7·10 kron. 

Enspezoj . . 223·54 kron. 
Elspez oj : 

Elpagita al la redakcio de 
,, V. d. K." por s-ro 
Roseboom . . 3·60 kron. 

E lspezoj de la kasisto 5·- ,, 
Elspezo..,.j - .- .-~ 8~60 kron. 

Ensp ezo . . . . . . 223·54 kron. 
Elspezo . . . . . . 8·6U 
Restas en la kaso . ::!14·94 kr on. 

!(rom ti o sulctas al la kaso: 
Prof . Dor . . . 4·80 kron. 
D-ro Th alwitz er . 186--
D- ro M illi can . 4·80 

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

Por reguligi la interr i laton de Teka kun la re
dakcio, mi sendis al l a prezida nto Prof. Dor la se
kvanta n propo non : 

E t. t s· . 1 Lw6w, 10°5 1910. 
s ,ma a 1111oro . 

Mi sciigas la Estraron de TEKA , ke mi estas 
preta meti mian revueton "Voêo de Kuracistoj" al 
la d1spono de TEKA, kiel organon, ankau por la 
jaro 1911 nur sub la j enaj kondiêoj. 

1) ,, Voêo de Kura cistoj" restas ,,organo de T.E. 
K.A." kaj dediêas por l a komunika1oi de TEKA gis 
2 pagoj en êiu numero. 

2) La abonprezo restas por la Teka-anoj la sa
ma : 1 ·5 Sm. = 3·60 kronoj, sendepende de tio, êu 
por a abonantoj, ne apartenantaj al TE I<A, la abon
prezo estos plialtigita. 

3) La Teka-Estra ro elpagos at mi la 15- an de 
decembro 1910 opan antaupagon por 400 Teka-anoj : 
400.><3·60=1440 kro nojn, por kio mi devos ekspedi 
la revuon !au la adresoj, ricevitaj de la Teka 
Es!raro, al 400 anoj, repagante al la kaso de Teka 
êiumonate la abonpagojn, kiuj eventuale alvenos 
de tiuj êi Teka-anoj . Se la l isto de la Teka-anoj 
s_uperpasos la nombron 400, la Te ka-Estraro regu
hgos la kalkulon de la restantaj kvaronja re. -

3) Se la kondiêo sull 2) sajnus al la T eka-Estraro 
neplenumebla, mi kontentigos min per la subvencio 
de 700 kronoj, pagota de la Teka-Estraro la 15-an de 
decembro 1910 kaj ne enkalk ulota en la abonpagojn. 

4) La T.E.K.A . - Estr aro alp renas plenan garan
ti on por êiuj konsuloj kaj repreze ntantoj de TEKA . 
kaj se iu l,onsu lo au reprezentanto ne trans 
senctus al la redakcio la pagojn, ricevintajn por gi 
en netrapasebla templimo de 1 monato , la Estrar<> 
de T.E .K.A. alprenas la devon elpagi por tiu pro
krasto duoble la sumon, retenitan de la kons ulo 
au rep rezentanto. 
A • 5) La def init ivan decidon de la Estr aro je t iu 
cI mia propono 1111 atendas gis 1-a de ,oktobro 1910 
kaj se gis ti u templi mo ne alvenos la konfirmo de 
la supraj kondi~oj, mi rezignas la honoron por mia 
rev uo esti organo de T.E.K.A. en la jaro 1911. 

Kun estimo 
D -ro Milzolajs!u. 

f':'-1a.._. -r---.·-.. ---.--.. ----_-~ · :--· ·-. ~- ~ 

.r~=.;.=• 1 ~BS!~fa_~ar_uno _por _infa_~Oj )=·=-♦·-- =::::J 

If EN ~!s!!' !n ~ kun ~ u~t!!~ ne!a~!:a~ nut~z! ~j T O, 
facile digestehlaj la tipon de la miksata nutrajo, devenanta 

\ egale de la regno de kreskajoj, kiel de la regno de animaloj, 
~ kia guste por la organismo estas plej tauga. 

Qln,,,,__.. -- -~- ----· -~----· ·----____ _._ ---
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TARIFO DE LA ANONCOJ: 
. -- --

Almenab 6-foja Alrrienab 12-foja 
Spaco Unufoja enpreso i enpreso enpreso 

por êiu: por êiu: 
---

1;, tuta pa~o 70 ki'on. austr. 60 kron. austr . 40 kt'orl. austr. 
1
/ 2 da pago 35 krori. austr. 30 krorl. a ustr. 20 kro1i. austr. 

1 / ~ àa pago 18 kron. austr. 16 kron. austr. i2 kron. austr. 
i/a da pago 10 kron. austr. 9 kron. aüstt. 7 kron. austr: 
1
/ 16 da pago 6 kron. austr, 5 kron. austf, 4 kron, austr. 

Francisco Garcia, kuracisto, Sos, Zaragoza, Hispanujo, dezîras koresport
dadi kun kolegoj. 

WALLl5CHHOF 
maria-Enzersdorf am 6ebirge 

apud '71ENO (en distanco de 
1 horo) 

1?i'lff 16E]O Ire beie Jokil a, por UH ku rac pr o~cdo lizi-
1 k a di c ta. 

BonEgaj kuracsukcEsoj. 
Prospektoj germanaj kaj 
esperantaj volonte elsenda

taj senpage. 

Carl Seyferth posedanto 
Dr. Marius Sturza éelkurn cisto 

A ~ D ro H Sipek bankuracisto,somere en LUHACOVICE (Moravio), vintreen KAIRO ord ., krom 
• • , esperante, boheme, pole, ruse, angle, france, itale, germa ne. Malsanoj, ta u g a j 

por kuracado en Lu ha c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de hepato, koro, urina apa
rato, sangmalsanoj, diabeto, neurastenio, histerio ktp. Ne taügas : tre progresinta arteriosklerozo (ko
menciganta estas tre bone kuracata \ êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankrb, sarkomo. - Malsanoj, 
taü g~j por kuracad o en Ka i r o: malsa n9j de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta) 
bronhokataro, pleürito, reümatismo , res tajoj post inlluenco, mals111oj nervaj, anemiaj. Ne taügas: ulceroj 
en gor go. Eê grave malsanaj kaj plej malgrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem 
persone prizorgos cion dum la vetur o, reveno kaj restado. La k u r ac i s t o j k a j i 1 i a j f a m i 1 i o j p a-
gas nur la efektivajn elspezojn. 4-2 

,,POLA ESPERANTISTO" 
mont1rn Gl\zero, 

OR6ilno DE POLtlJ E$PE~ttntl$tOJ: 
Ltl tlBOTIPtl60 

Jare sen la ,,Liter. tlldono" -: ijb 2'50 - Sm 2.65 

Kun la posta transsendo. 

t!DijESO: De redakcio marszatk. 143. 

De administr. Hoia Tir. 20. 

WtlR$ZtlWI\ ('7t!RS0\110). 

.,. Naturala bohema akYo amara .. 

SARATICA 4 - 2 

efikas bene ne nur êe ma 11 a k s o, sed an
kau êe sepsaj kataroj de intestoj. 

Provajn kvantojn elsendas senpage kaj 
afrankite : A 

tldministrejo de Saratica en 
Krzenowice _(tlustrio-MoraYio). 

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

DRUKARNIA .POLSKA" WE LWO\VIE, UL. CHOR,\ZClYZNY L. 31. 


