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De post la tempo de la mondfama tuberkulino de Koch ne aperis tiel sensacia
novaîo kuracista, kiel la sciigo, diskonigita
en la tuta mondo, ke al profesoro Ehrlich
en Frakfurt sur Majno prosperis eltrovi rimedon, kuracantan rapide kaj radikale unu
el la plej obstinaj kaj plej malignaj malsanoj, sifilison. Konfirmis la sciigon multaj
kuracistoj, al kiuj la eltrovinto alsendis la
rimedon por elprovado kaj ne sole medici-

.,

naj revuoj estas plenaj de laudoj, pli. au
mal pli entuziasmaj, sed ankau êiutagaj j urnaloj regalas la legantojn per kronikaj notoj
au pli longaj artikoloj pri Hata'. La êiutaga
gazetaro eê multe superis la fakajn furnalojn,
êar la kuracistoj eê pli frue informis sin el
la politikaj gazetoj pri la unuaj observadoj
pri Hata', pri indikoj kaj kontrauindikoj de
gia apliko, ol la êiusemajnaj revuoj medi cinaj povis ekpreni la parolon . La kuraci-

---.
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sto, kiu antau publik o ne vo lis sin kompromiti per nescio, estis devigata diligente stu•
dadi en politik aj gazetoj la disertaciojn,
inte rvjuoj n, telegrafajn raportojn pri la nova
medikamento. Oni diras, ke la "Fra nkfurter
Zeitung" publikigadis tiel detalajn kaj_science
prilaboritajn raportojn pri êiu novajo, koncernanta arsenobenzolon, ke eê la plej grava
organo scienca povis envii tiun êi rekordon en rapideco kaj ekzakteco de informado.
Vanaj estus protesto j, ke la êiutaga
gazetaro invadis sur la kampon de medicina scienco. Ni vivas en la tempo, en kiu
regnas opini o publika, interesiganta pri êiuj
regionoj de la vivo kaj konanta nen iun sekreton, opinio pub lika neatendem a, avida
de novaioj el la lasta momento, pos tulanta
tujan kontenti gon, deziranta raportojn ne
nur pri tio, kio okazas en dip lomat io, politiko kaj en literatu ra movad o, sed ankau
pri laboroj en sciencaj labor ejoj. Kaj kiam
aper is sciigo pr i la nova kuracilo, kiu, se
gi estus vera, antausignalus grandajn san gojn en socia kaj mora vivo, tiu êi afero
devis ekinteresi ne sole la kuracistojn kaj
la êiutaga gazetaro ne estus plenuminta
sian task on, se gi ne alportus detalojn rilate al la sensacia eltrovo.
Sed en intereso de publika bono la
kuracistoj havas rajton postuli, ke la gaze taro êiutaga, eniranta en la regiono n de
medicino, est u iom singarda, ke gi ne nutru
la legantaron per trograndaj esperoj, ke gi
ne publikigu sen iu ajn rezervo sciigojn,
kiuj bezonas sciencan, tute objektiv an kon trol esp loron. En tiu êi rilato oni ofte trapasis la limojn , kiujn ordonas atenti la pubUka interes o. Kaj tiel farigis Aêefe pro tio,
ke en redakcioj · de êiutagaj jurnaloj, kiuj
havas apartajn raportantojn fakajn por po litiko, teatro, m uziko, pentrart o, sportoj, ne
estas raportantoj fakaj por aferoj medicinaj
kaj san itaraj. Pri medicin aj demand oj, kiuj
ja pos tul as ne malpli fakan rigardon, ol
ekzemp le teatro au pentrar to, referas en redak cioj de êiutagaj gaz etoj iu ajnAraportisto,
kiu klopod as nur ak iri por s ia jurnalo kiel
eble plej frue novan sciigo n, kvankam gi
estu s tre nepreciza en detaloj. Kaj poste
laboras jam la redakciaj tondil oj. La noticon au art ikolon sensac ian, presitan en unu
gazeto, ripe tas se nkritike êiuj aliaj.

jaroj kun la tuberku lino de Koch, sed la
unua j sciigoj pri Hata' estis sendube troecaj.
Hata' estas medikamen to efika, pli efika, ol
aliaj antisifil isaj rimedo j, kvankam gi iafoje
tut e malprosperas, si mile kiel a liaj rimedo j
kaj kvankam gi sufiêe ofte ne antauga rd as
kontrau recidivoj. Eê la par tianoj fervoraj
de Ehrlich, cetere da nkaj al li pro se np aga
ha vigo de orodona dume medika mento, ne
povi s kasi, ke ilin la preparat o netute kontenti gas. Ba, e~ Ehrlich mem se rêas êiam
no vajn kombi najojn de la medikamento kaj
produktis post Hata' simpla Hata'n Hy, poste Hata'n Id kaj kiu scias, kion li ankorau
morgau al la mondo alportos. Dume oni
proponas jen pligrandigon de la dozo , jen
ripetadon de in ektoj. jen fine kombinadon
d e Hata' kun hidrarga kuracado, por ke per
tiuj metodoj estu atingitaj pli bonaj rezultatoj, ol per aplikado de sola Hata'.
Ti o êi tamen estas certa, ke la medikamento de Ehrlich, êu en la nuna, êu en
pliperfekti gita ankor~u formo, restos daura
kaj multvalora akirajo de medicino . Eê se
ne ustus efektivigotaj la esperoj, pli malproksimen elkuranta j kaj Jau gisnunaj ob s ervoj
pravigitaj, eê se plena resanigo de sifiliso
post Hata ' sekvus nur en kelka parto de
kaz oj kaj cetere Hata' efikus nur kontrau
simptomoj, êiuokaze la rezultato, por la malsan ulo dezirinda, aperas tie êi bal dau kaj
êe apliko de multe Ipalpli da klopod oj, ol
gi estis ebla êe la ap likado de hidr arga kurac o. P os t kiam la preparato estos transdonita al la komuna komerca debito, la kuraco
do sifiliso farigos pli facila, ol hodiau kaj
por la malsanulo pli opo rtuna kaj malkara.
Sed la adora ntoj de Ehrlich antau diras
grandajn aferojn . Ili asertas, ke radikala elkuraco de sifiliso estas jam gara ntiita, ke
la preparato de Ehrlich trovos utilan aplikon ankau en ekstermado de aliaj malsanoj
infektaj, de la tifo rekuranta, de lepro k. c.
Eble ili estas pravaj. Tion êi montras la
estonto proksima. Hodiau la singa rda observanto konfesos nur, ke Ehrlich trab atas
novan vojon en kuracarto kaj pli gust e reenkondukas medicinon sur antaue uzatajn
vojojn, kiujp gi forlas is, blindigita per grandaj eltrovajoj de sero terapio.
Antau nelonge sub influo de eksterordinaraj efikoj de la sero de Behr ing oni
donis no v an signifon al la antikva maksimo:
,,sero medicina parat ur" kaj profetis, ke la
scienco eltrovos efikan seron kontrau êiu
*
*
infekta malsa no. Ne mankis anka u en tiu
*
êi direkto penadoj, parte bonsukcesa j, sed
Cetere pri Hata' mem firmigas j am la pli ofte senrezu ltataj. Sed malgrau êiuj malopinio de kuracistoj. Ne estos kun tiu êi sukceso j ne êesadis la fluo en tiu direkto.
Inokulajoj, sero j profilak saj kaj kuracaj, unupreparato tiaspeca "P anamo", kiel antau
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vorte aplikado en kuracarto de la substancoj, produktataj de organismo, en êiam pli
granda amplekso, est is karakteriza por nuntempa med.c ino.
Ehrlich per sia eltrovo kaiizas reakcion,
êar li pruvas, ke oni devas reveni en la
hemiajn laborejojn kaj ke en tiuj êi laborejoj povas esti produktataj artefaritaj medikamentoj, tre efikaj en infektaj malsanoj,
nome en tiuj suferoj, êe kiuj seroterapio gis
nun ne povis sin laiidi pri tro grandaj triumfoj. Memkompreneble la reakcio de Ehrlich ne forigos jam se ndube, almenaii en
plej proksima ~stonto, la antidifterian seron
nek alfajn akirajojn de seroterapio, ne haltigos eê pluajn esplorojn kaj konkirojn sur
tiu êi kampo. Sed gi alkondukas certan senebriigon, forigas unuflankecon en niaj komprenoj pri esto nto de seroterapio, kvazaii
rehonori gas farmakologion en pfi malvasta
senco, kiun pro mirindaj progresoj de seroterapio oni komencis nesufiêe sati. La labo reja metodo de Ehrlich kreos sen dubo
novan skolon en kuracoscienco kaj instigos
fervoron al serêado ekster organismo kaj
ekster bakteria mondo de bonegaj medikamentoj kontraii suferoj, malfeliêigantaj la
hom ojn.
Povas esti, ke tiu êi nova skolo influos
plivivige ankaii la direkton seroterapian per
konkurado de ambaii metodoj kaj reciproka
kritikado de la atingataj rezultatoj. Jam nun
oni penis kontraiistarigi al Hata' la seron
de Query', kiel pli certe efikantan êe sifiliso
kaj tiu êi demando postulas pluajn komparajn ~splorojn .
Ciuokaze la eltrovo de Ehrlich sekvigas en scienco kaj en praktika kuracarto
sangojn, kies plej lastajn konsekvencojn hodiaii ankoraii ne estas eble ekzakte pritaksi.
*

*
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Unu el la germa naj furnaloj rimarkigis,
ke la preparato de Ehrlich malpligrandigos
la alfluon de studento j en la fakultaton medicinan, êar la simpligita metodo de la kuracado de sifiliso sekvigos, ke malpligrandigos la bezono de kuracistoj.
Tiuj êi antaiividoj, sajne logikaj, estus
nur tiam en iu grado pravaj, se la plim ultigado de novaj kuracistaj adeptoj irus êiam paralele kun la kreskado de la bezono de kurac ist oj. En realeco tamen la junularo, dediêanta sin al la studo medicina, malmulte
konsideras ekonomiajn kondiêojn de la ekzistado de kuracistoj kaj oni ofte asertas,
ke admonado de junularo, ke gi ne aligu
al medicino, havas eê malan rezultaton, ol
la konsilantoj celadis.

Kvankam la plendoj pri ekonomia malriêigo de la kuracistaro êiam pli laiitigas ,
ili ne se nkuragigas la junulojn, êar ili vidas,
ke ankaii nuntempe sufiêe nombraj kuracistoj havas tre bonajn enspezojn kaj êiu
nova kandidato de medicino supozas, ke li
apartenos al tiuj pli feliêaj elektitoj de la
fortuno.
La preparato de Ehrlich nenion sangos
en tiuj êi rilatoj. Tamen ne estas dubinde,
ke gi malpliigos la sumon de la okupoj
kuracistaj enspez igaj . La mals anu lo sifilisa
bezonis gis nun tutan serion da ordinajoj
kaj longedaiiran kuracistan kontrolon. Hodiaii oni promesas a l li resanigon post
unufoja injekto de Hata'.
Se precipe efektivigos la esperoj de
optimistoj, Hata', au ankoraii pli perfektigita
preparato, kill post gi sekvos, estos sendube
unu el tiuj multaj faktoroj, kiuj kauzas, ke
la profesio de praktika kuracisto farigas pli
kaj pli malmulte enspeziga.
Kaj kvankam Hata ' ne malaltigos la
frekventadon en la fakultatoj medicinaj, gi
povas efektive kaiizi malplimultigon de la
kuracistoj sifilisoldgoj, êar en tiu êi speciala
fako plej multe montrigos malpligrandigo
de la bezono de la helpo kuracista.
Aliaflanke antaii la kuracistoj malfermigas ekster la kuracado êiam pli da novaj
kamp oj de laboro kaj gajno, kiuj gis certa
grado kompensas la influojn, malutilajn por
materialaj interesoj de kuracistoj. Jam la
pliperf ekt igita dia·gnozado mem povas iom
kompensi la perdojn. Ekzemple êe sifiliso
esplorado de la sekreciaj oj pri spiroÎletoj
palidaj kaj la provo de Wassermann aldo nas al la kuracisto novajn okupojn kaj enspezojn . Krorn la kuracado individuala la
sociaj arangoj por profilakso kontrau malsanoj postulas êiam pli grandan nombron
de lab oranto j.
Ne ekzistas do rnotivo por tro granda
pesimismo. Kaj cetere, kiom kun la progresoj
de terapio malvastigas la amplekso de enspezigaj agadoj kuracistaj , en la solidareco
mem de kuracistoj estas plej bona rimedo,
antauzorganta kontraii malriêigo de la kura- ·
cistaro. Ankau rnalpli granda nombro da
kuracistaj intervenoj povas gara ntii al la
kuracistoj decan minimumorn de ekzistado,
se konforme al la postuloj de la temp o oni
plialtigos la skalon de la kuracistaj honorarioj.
*
*

*

En la Lwow'a societo kuracista rimarkigis d-ro Blumenfeld, ke proporcie pli baldaua malapero de la sifilisaj sirnptomoj
post apliko de Hata' malplimultigos la in-
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fektigojn sifilisajn. Efektive. se la rezultatoj
de la kuracado per Hata' estus almenaü en
granda parto tiaj, kiajn la aütoroj de la
unuaj observoj raportas, prostitucio farigus
malpli grava socia malfeliêego. Sed apud
prosperaj sekvoj oni ne preterlasu la malprosperajn. La baldaüa kaj facila elkuracebleco de sifiliso pavas Jekvigi pli grandan
malbonigon de moroj. Cesos agadi haltige
la timo de sifilisa infektigo kaj de giaj teruraj sekvoj, postres tantaj ofte dum tuta
vivo kaj eê trans9onataj al la idaro, kiel
bedaürinda heredajo. Antaü la pordego de
la paradizo de seksaj voluptoj eksteredzecaj
ne staros plu garde la timiga angelo de
grava malsano kaj morto.
Nature, tiu êi malprospera, nedezirinda
konsekvenco apuda, taüga okazigi sangon
profundan en la moroj de la homoj en seksaj rilatoj, ne pezos tro multe en komparo
kun nekalkuleble gravaj utiloj, kiujn havos
la soc io el la facila elkuraceb leco de sifiliso en giaj komencaj stadioj. Malpligran- 1
digos treege nombro de la postsifilisaj malsanoj, malpligrandigos nombro da frenezuloj,
kaj kadukuloj, malpligrandigos nombro de j
la virinoj sterilaj, de la virinoj, naskantaj
1

---

---

-

fetojn malvivajn, nematurajn, au ne kapa blajn vivi, tutaj gentoj, kondamnitaj jam al
degenero kaj formortado, estos savitaj kontraü malaperigo, plialtigos fekundeco de logantaro en la landoj, en kiuj sifiliso estis
unu el la plej gravaj kaüzoj de depopulacio.
elkreskos novaj generacioj, pli fortaj fizike,
plifortigos la produktema taügeco de la homoj, malaperos milcentoj, eble milionoj da
individuoj, al kiuj sifiliso ne sole intoksikis
la organism on, sed ankaii forprenis familian
feliêon, kaj \"i\"Ovolonton, malmultigos la
malesperuloj. pesimistoj, disvastigantaj êirkaü si malhelan mondokomprenon.
Se efektivigus tio, kion promesas la
adorantoj de Eh lich, la socia vivo prezentus malproksimen efikantajn sa ngojn, la feliêaj konsekvencoj montrigus ne nur en senperaj kuracrezultatoj, sed pere ankaü en la
regiono de spirito, en literaturo, arto, politiko, êar ankaü en tiuj êi kampoj sifiliso en
gisnuna formo ensorbigas ne unu guton da
morala viruso kaj putrado.
Donu Di J, ke plenumigu Atia renasko
de la homaro danke al akirajoj de medicino.
D-ro S. Mikolajski .

Enketointernaciapri partopreno
de kuracistojen dueloj.
1. êu la kuracisto, antaüsciigita pri
La stataj legoj malpermesas al la ku- 1
racisto êeesti êe dueloj sub la puno, difi- la okazonta duelo, p o v a s konsente kun
nita por la partopr enantoj en duelo.
etiko kuracista akcepti la alvokon, ke li
Malgraü tio kur~cistoj êie êeestas êe venu al la loko de la duelo, por doni hiruro n al la duelont, ,j?
dueloj por alporti hirurgian helpon al la gian helpA
2. Cu la kuracistu ne nur povas, sed
vundotaj.
Aperas do la demando, êu tiuj êi ku- ankaü d e vas tion êi fari, êiam, aü en cerracistoj, agantaj kontraü la stataj legoj, taj specialaj kondiê ,j?
3. Cu, kontraüe, la kuracisto devas, laü
iestas ankaü en konflikto kun la etiko pro1esia de kuracistoj, aü êu la malpermes o de etiko kuracista, rifuzi la inviton al la
a legaro estas en kolizio kun korilunaj eti- êeestado kaj helpado êe duelo; êu li dekaj komprenoj de la kuracista mondo kaj vas tion êi fari êiam, aü nur en certaj spela kuracistoj, kontraüsta rigantaj al la stata cialaj kaAzoj.
4. Cu la kurac:sto, antaüsciigita pri ia
malpermeso, kondutas tie êi bone laü la
okazonta duelo, laü etik kuracista paetiko kuracista.
La respondo al tiu êi demando havas vas au devas sin intermeti por malebligi la
praktikan signifon ne nur pro tio, ke gi do• duelon?
5. êu estas postulinde, ke la stata legnus direktivon al la kuracistoj, sed ankau 1
pro tio, ke gi pravigus la postulon pri kon- donado alkonformigu sin al la etikaj komvena korektigo de la puna !ego, se la par- prenoj de kuracistuj kaj sangu la paragra topreno de kuracistoj en dueloj montrigus 1 fon pri dueloj, starigante senpunecon de la
kuracist oj, part<.prenantaj pro sia profesio
aprobinda de la vidpunkto etika.
Por Jeti iom da lumo sur tiun êi pro- en dueloj.
6. Se la supraj demandoj ne povas
blemon, ni malfermas enketon internacian
kaj petas êiulandajn kolegojn respondi la esti responditaj en genera la maqiero, sed
subajn demandojn:
1 allasas en konkretaj kazoj seriozajn dubojn
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Kiel komentarion de la demandoj ni
kaj diversan komprenon de la devoj etikaj,
êu ne estus dezirinde starig i la regulon, ke aldonas kelkajn rimarkojn.
Pri la ektusita problemo kuracistala partopreno de la kuracisto en duelo devas dependi kiel eble de la konsiligo kun etika diskutadis en êi tiu jaro la Cambro
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas kuracista orienta-galicia en sekvo de la
etike rezervita êe aliaj konfliktoj de la etiko plendo de unu malfeliêa virino, kies neplenkuracista kun stata legaro, ekzemple en la aga filo elpor tis el la duelo gravajn vunkazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas dojn. La plendintino prerendis, ke la kuraal la kuracisto nepre necesa, por savi la cisto, ki u êeestis êe la duelo kaj donis al
vivon d~ la graveda virino?
la junulo hirurgian helpon, kondutis nekon7. Cu ne estas post ulinde, ke generale forme kun etikaj devoj de kuracisto, êar li
en duelo partoprenu êiam po du kuracistoj, havis devon rifuzi partopreno n en la duelo
ne nur pro konsideroj kuracista -etikaj, sed kaj sciigi pri la intencita krimo la estrpo n
ankau pro ebleco de samtempa grava vun- kaj la gepatrojn de la junulo. Sed la Camdigo de ambau duelantoj, en kiu kazo la bro kuracista esprimis la opinion, ke la kuhelpo de unu kuracisto povus esti ne su- racisto en tiu êi kazo ne transpasis la profiêanta.
fesiajn devojn moraLajn. Ne aprobante prin8. êu ne estas necese, ke la êambroj
cipe la duelojn, la Cambro kuracista tamen
kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizoj kaj prenis en konsideron, ke dueloj ofte okareprezentantaroj priokupu sin pri la de- zas kaj ke ilia dangero estus multe pli
mando de la partopreno de kuracistoj en granda, se êe ili mankus la helpo kuracista
dueloj kaj starigu etikajn normojn pri la dum la unua momento post vundigo de
kondutado de kuracistoj en tiu êi afero?
unu au ambau batalantoj.
9. Aliaj rimarkoj, pr:_ecipe bazitaj sur
La kuracisto, !au opinio de la Cambro,
propraj spertoj êe helpado hirurgia en dueloj. ne estas kompetenta sin intermeti en priLa respondoj al la supraj demandoj vataj honoraj aferoj nek devas perfidi seestu alsendataj gis la templimo de 1-a januaro kreton, al li konfiditan, oni do ne povas
1911 sub la adreso: O-ro Mikolajski, Lw6w, postuli, ke li sciigu pri la intencata duelo
str. Sniadeckich 6. Austrio.
estraron au familianojn de la duelonto.
La enketo, de ni malfermata, klarigos,
ê i u j k u r a c i s t a j j u r n a I o j e s- 1
êu
en
tiu êi afero estas konsento en pli
t a s p e t a t a j r e p r e s i t i u n ê i d em a n d a r o n e n n a c i I i n g v a t r a- 1 largaj rondoj de diverslandaj kuracistoj.
du k o.
R.edakci o de ,, Voêo d e Kuracisfoj" .
1

A

1

A

1

~ia..j

e~k::etoj_

Jen en tiu êi num . ro ni malfermas no- 1 monda kuracistaro . Ekprovu nur, karaj sa mvan internacian enketon kaj la temo, parto- ideanoj, oferu nur tre malmulte da tempo
preno de kuracistoj en dueloj, estas unu el kaj laboro, plenumu ê i u j la sube donitajn
la plej ardantaj demandoj en la etiko kura- konsilojn kaj vi tute certe konvinkigos balcista, ni do supozas, ke gi ekvekos intere- dau, ke esperanto estos serioze kons iderata
santa n diskuton.
de êiuj niaj samprofesianoj kaj ke multaj
La du antauaj enketoj, pri sekreto pro- novaj adeptoj êirkau ni arigados .
Sed mi subst rekas la vorton ê i u j, êar
fesia de kuracistoj kaj pri mortpuno, ne nur
liveris abundan materialon por klarigi tiujn se unu eê plej fervore agadas kaj aliaj,
êi problem ojn gravajn, sed estis ankau bo- multaj, nur senage atendas, la rezultato ne
nega propagap.da rimedo, por atentigi la povas esti tiom imponanta, kiel ni êiuj gin
diversnacian jurnalaron medicinan pri la ' deziras. Neniu el ni retiru sin de la komuna
movado esperantista inter kuracistoj kaj pri laboro sub la kutima, tre oportuna preteksto,
la servoj, kiujn esperanto povas doni en ke jam aliaj sufiêe penadas, ke ekzistas jam
tutmonda organizo de kuracistoj esperantiinternacia intersangado de ideoj.
El la spertoj, kiujn ni faris êe gisnuna , stoj, kiu, anstatau êiuj apartaj, zorgas kaj
enketado, montrigas plej tauga metodo, kiu 1 antauenpusas la aferon. Tiu êi preteksto
êe konsekvenca kunhelpo de ê i u j n i a i 1 estas plej dangera por nia progreso, gi pa1e g a n t o j povus per giganta paso an- ralizas individuan agemon kaj dormigas la
tauenirigi la movadon espe rantan en tut- . anaron .
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Kion do ni kons ilas al êiu aparta fari?
Nemulte. Jen niaj insista j petoj, formulitaj
en kelk?i punktoj:
1. Ciu leganto sen es cep to traduku tuj
naci lingven nian enke tan demandaron kaj
_êendu g-inal la redakc io de la na cilingva
jurnalo medicina, kies li estas abona nto ,
kun konvenaj rimarkoj kaj alvoko. Li kla rigù en la letero al la redakc io, ke ,,Voêo
de Kura cistoj", esperanta revuo medic ina ,
sukcesis jam en du gravaj enketoj interna- 1
ciaj, kolektinte interesajn opiniojn de la kuracistoj el multaj landoj kaj ke en tiuj enket oj apogis gin nacilingvaj plej gravaj revuoj. Li petu, ke la redakci o enmetu en
plej proksiman nurneron la tradukon de la
demandaro kaj la alvokon . En la alvoko li
invi tu êiujn samnaciajn kuracistojn al alsendado sub lia adreso de la respondo j al la
demandaro , verkitaj nacilingve, se ili ne
scipovas esperanton.
Se la plej legataj naciaj urnaloj medicinaj ricevos similajn leterojn samtempe de
kiel eble plej multaj abonantoj, ili estos
devigitaj morale cedi al la esprimita en la
leteroj postule , dum, ricevin te nur u nu au
du leterojn , ili eble malsatus la peton.
Pli fervoraj kolegoj faros pli. Ili lasos
hekto grafi au masine kopii la leteron en
sufiêa nombro kaL dissendos gin al êiuj enlan iaj, pli gravaj jurnaloj medicinaj. Per tiu
maniero atingis la francaj kolegoj, ke nia
enketo pri Amortpuno est is diskonigita per
la franca j urnalaro kuracista kaj ke ni ricevis de . la francaj kuracisto j plej multajn
opiniojn.A
A
2. Car la redakci o de la nacilingva jur nalo publikigos nur unu leteron kaj alvokon, la aütoro de tiu êi preferita letero ha vos la taskon traduki la alsenditajn al li
• opiniojn kaj ekspedi ilin sen prokrasto kune
kun origina loj al nia redakcio.
La kolegoj, kiuj de nelonge estas esperantistoj, havos tre bonan okazon perfektigi
en la praktika uzado de nia lingvo, ellaborante la tradukojn. Kaj ili ne es tu tro timemaj pro neperfekteco esperanta, êar al la
redakcio apartenas la devo korekti eventu alajn ne tute klasikajn esperantajojn . Tio êi
do estos por komencantaj esperantistoj kva zau praktika skr iba leciono.
Sed kiu ne havas tempon aü volonton
tiamaniere ekzerciga di, povas al ni trans sendi la origi nalojn sen tradukado . La originalojn francajn, germanajn, bohe majn, polajn ni mem volante tradukos, la alilingvajn
originalojn ni jam transdonos al lertaj koIegoj esperantistoj en respektiva lando por
traduko.

I

3. Rekomendinda estas al imitado la
ekzempl o de d-ro i e n c z y k o w s k i, kiu
enkondukis nian enke ton pri mortpuno en
la ta gordon de la loka (en Pl ock, ruslanda
P olujo) societo kurac ista, iniciatis en tiu êi
soc ieto diskuton ka j pro vokis eldiron de
gia opa opinio. Tia pub lika diskutado pri
enk eto internacia, malfermita de esperanta
revuo medi cina, laü ni pli efikos por espe ranto, ol plej bona dise rtacio , legita en la
societo , pri utileco de esperanta lingvo .
La kolegoj,_ kiuj vo lus sekvi la ekzem p lon de d-ro Zenczykowski, trovos ankaü •
okazon prezen ti al ilia lok a societo kuracista la resumon de niaj enketoj pri sekreto
kuracista kaj mort puno .
4. Estas tre dezirinde , ke la nacilingvaj
jurnaloj me dicinaj enmetadu tradukojn de
niaj enketoj kaj por tion êi atingi, ê i u j
kolegoj bonvo lu per Aapartaj leteroj demandi
la redakciojn de tiuj jurnaloj, êu ili publikigos la enketon pri mortp uno, tradukitan el
esp eranta revuo ,,V. d . K."
La traduka do el esperanto nacilingven
estas tiom facila tasko, ke gin povas entre preni eê la kolego, kiu nur de kelkaj se majn oj praktikas es p eranto n.
Tie êi d-ro B i s c h i t z k y el Prag
estas por al iaj imitind a ekzemplo, êar li
sukcesis malfermigi por la enketo pri rnort pun o la pagojn de ,,Pr.ager mediz. Wochen schrift ". Se li unuope povis atingi tion êi.
ni pov'ls esti certaj, ke ankaü neniu alia
grava jurnalo gin rifuzus, kiam gi ricevus
pri tio postulon de multa j legantoj.
Cetere la afero de mortpuno farigis tre
aktuala, oku pis en lastaj mona toj êiutagajn
gazetojn, kongreson de germanaj juristoj,
kong reson Ade social -demokratoj.
Se do la
medicinaj jurnaloj en iu land o estus obs tine
rifuzantaj publikigi nian en~eton, oni povus
sin turni al êiutaga gravajurnalo.
.
5. Pri êiu publikigajo , aper inta ie aJ11
kaj koncernanta
niajn enketojn, bonvolu
avizi nian redakcion kaj se Vi bonvolas
esti al ni kompleza, se}1du po un u ekzemplero de la resp ektiva j urnalo .
6. êiu nia legant o bonvol u alsendi en
la difinita tempo sian propra n, motivitan
opinion pri la partopreno de kuracistoj en
dueloj.
Tia estas la piano de agado kaj se Vi
êiuj, karaj samideanoj, gln efektivigos , ni
hav os tre gojigajn novajojn , por raporti
ilin en nia kunveno dum la internacia kongreso esperantista en Antverpeno .
Kaj kiu plej multe faros sur tiu êi vojo,
tiun ni aklamos plej mer itint a probatalanto.
D-ro S. /'1ilwlaj sld.
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Internacia enketo pri mortpuno.
Belgujo (Daurigo).

3 1.

(Originalo franca.)
30.
Sajnas al mi nepre
necese,
ke la
(Originalo franca.)
homaro liberigu sin kiel eble plej ekonomie
Ekkaptita dum
1. J'1ortpuno estas de êiuj vidpunktoj de êiu malbonfaranto.
abomenajo, krimo de ofendo al la humaneco. la plenumado mem, la krimo au rnalbonfaro
Sed kiaman iere la kuracisto, gardanto de la povas lasi · neniun suspek ton de la eraro
saneco kaj vivo homaj povus esti per sia juga. - Tio êi estus bonega maniera por
plibonigo de la homaro de la vidpunkto de
aprobo kunhelpanto de la ekzekutisto la
sana morala kaj de la vidpunkto krimimortigisto?
nalistika
.
Prirespondebleco homa estas nedeterLa
malbonfarantoj,
redonitaj al la libeminebla; libera volo, elpenso metafizika kaj
farigas
tre
ofte
~recidivuloj
kaj povas doreco,
absurdo dogmatika, estas kontraua al la
ni viv,911al la ekzistajoj, ordinare degenerintaj .
scienco pozitiva kaj al la prudento.
Car la enfermo en malliberejoj kostas
La homo ne agas per si mem, sed kare kaj plej ofte servas al nenio, sajnas
li r e agas sub la influa de la êirkaüaj me- al mi, ke estus pli boue neniigi la krimulojn
dioj, kosmikaj kaj socialaj.
profesiajn, apasojn kaj aliajn.
2) La alkoholuloj-krimuloj havas ordiEstas preskau indiferente, êu la kura nare leziojn meningo-cerbajn, konstatatajn cisto asistas, au ne asistas êe la ekzekuto,
êe la nekropsio. Ekzistas ankaü la frenezeco, por konstati la morton.
la mania de kri1110,kiel êiuj aliaj manioj,
D-ro Alph . H uisman
kiel la manio de milita !... La unu indas la
9, rue de Suisse, Bruxelles.
duan, la unu provokas la duan ; historia
kaj statisti ko gin pruvas . Ôi estas logika
Germanujo.
kaj sugestianta. Malsato de la vivo ekscitas
êies pasion . Jen kial la krimuloj kaj la apa32.
soj estas tiel avidaj vidi gilotinadon, sed ne
(Originalo germana).
tiinas mortpunon, êar la krimfarantaj
k un an tau me dit ad o kaj I au prof es i e
1) Mi kontestas, ke la kuracistaro rajestas konvinkitaj, ke ili tro bone kombinis tas okupi apartan pozicion en la demando
sian krimon, por ne est i ekkaptitaj de la pri mortp uno, al kiu supozo la unua frazo
polico kaj la justeco. Do mortpuno pli in- de la enketo eble povus delogi. Kontraue
vitas la homon al krimo, ol lin deturnas au la kurac istoj rilatas al tiu êi deman da ne
malproksimigas de gi.
alie, ol êiuj ceteraj instruitaj homoj, escep3. Mortpuno estas neakordigeb la kun tante nature la juristojn . Kvankam ni havas
la indeco homa, antau êio kun la indeco êe okazo eldiradi opinion pri respondekuracista, êar la kuracisto pli bone, ol êiu bleco kaj konscia volo de la krirnulo, eksalia, vidas de proksime la mizerojn homajn ter tio tamen ni ne povas plu influi la pukaj taksas pli bone ol iu ajn, ke êiuj eraroj non, kiam gi estas starigita. Respondeb leco
ind1vidualaj, kiel ankau la krimoj, rezultas de la krimo povas esti kun la sama certeco
el la organizo sociala, kiu respondas pri ili determ inita, kiel êiu alia op inio pri agoj .
pro la malbonaJoj socialaj, kiel mizero fizika En ambau kazoj neniel estas ekskluzitaj
kaj morala, malklereco, alkoholismo, trola- 1 raroj, kiuj almiksas s in en êiuj hornaj afecigo per laboro, nesufiêeco de salajroj, mal- \ roj. Pro tio rnortpuno devas esti starigata
sanigeco de logejoj laboristaj.
nur- post elêerpo de êiuj hornaj rimedoj de
4. Mi demandas, por kio povas servi, singardo kaj tiel versimile okazas êie. Ne
ke la kuracisto, devigita êeesti êe la krimo 1 pavas esti neate, ke malgrau tio iam erarde ofendo al la humaneco, konstatu la mor- mortigo de la justeco estas ple.numata. Taton de ekzekutito. Tio êi estas tro abome- men unuflanke tiaj kazoj apartenas al tre
mal,of1:aj esceptoj kaj aliflanke restas an-•
ninda.
5. Certe ! Krimmortigo de Ferrer postu - kaü multaj mortigindaj krimuloj en trankvila posedo de la kapo. Oni devas ankai1
las forigon de mortpuno. ·
tie êi konsider i, kiom multaj viktimoj falas,
D-ro jales Felix
êu pro naturpotencoj (Messina'), êu pro homaj arangoj mastrumada j, kompare kun kies
Bruxelles.
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nombro la senkulpe kondamnitaj al morto
en neniu proporcio staras kaj malgraü tio
ne estas eksancelita la konvinko pri moraleco kaj prudenteco de la mondordo.
2) Sendube okazas ofte, ke en la cerbo de krimuloj êe nekropsio tute evide ntaj
sangoj estas trovataj, kiuj permesas konsideri la ekzekutiton kiel ,,malsana". Eê pli:
mi opinias kiel plejgrade versimila, ke êiam
aü almenaü en la tempo de plenumado de
krimo ekzistas delikataj sangoj en la gangliaj êeloj aü en la trakondukantaj vojoj,
kiuj submetas la krimulon al devigo en la
direkto de la krimo. Tamen en tiu êi nia
mondo de aperoj, en kiu êio okazanta plenumigas laü la lego de kaüzaleco, la dirita
konsidero taügas por n·enio kaj malplej por
motiv( per gi escepton, favoran al krimuloj. Car ni ja êiuj nepre devas morti kaj
gi taras nenian diferencon, se en trakuro
de êiuj kaüzalaL okazantajoj unu mortos
pro evidente mehanika kunpusigo kun la
pufo de fervoja vagonaro, la alia pro morala kunpusigo kun la lego. La principo:
,,êion kompreni estas êion pardoni" signifas por la homoj en gia konsekvenca apliko neniigon de êiu ordo kaj de êiu socio;
gi valoras nur pri Dio, al kies graco ni
guste la krimulon fordonas. Ankaü la ,,naskita krimulo" laü Lombroso, kiu kunportas en la mondon malsanecan emon al la
krimo, subfalas koncerne sian versimilan
vivodaüron al la klaso de ceteraj denaskaj
deforma1oj: la denaska morala manko donas ne malpli la sancon de antaütempa
morto, ol la denaska defekto de la koraj
klapoj.
3) Car laü mia opinio la kuracistoj ne
rajtas okupi pri mortpuno apartan pozicion,
forfalas la respondo je tiu êi tria demando.
4) Se êie la konstatado do morto de
la kuracistoj estas postulata, estas nekomprenebla, kial kontraüdirus al la tasko kaj
indeco de la kuracisto, se li laü alvoko de
la stata estraro êeestas êe ekzekuto kaj
plenumas la oficon, al li transdonitan.
5) Mi tute malaprobas, ke iu ajn kongreso kuracista e~diru sian opinion a) kontraü mortpuno. Car, flankenlasante jam la
suprajn konsiderojn, mi opinias tian procedon superflua en plej alta grado. La stato,
se al gi tiu opinio estus prezentata, plej
versimile gin preterpasus kun la prava
rimarko : kara kongreso, la afero tute ne
koncemas cin, kiel kongreson, do okupu
cin pli bone pri ciaj propra j, tre gravaj
aferoj ! - Egale mi opinias malgusta, se la
kongreso volus eldiri opinion b) kontraü
êeesto de la kuracistoj êe ekzekutoj.
A

A
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6) Malfermi enketon pri mortpuno signifas, se min mia sento ne tre trompas, la
emon al tio, ke oni la rajtigon de mortpuno
opiniu dubinda t. e. gin neu. Pro tio kaj
êar mi havas tute kontraüan opinion, mi
kredis, ke mi devas aldoni mian JTIOdestan
voêon, kvankam mi sufiêe estas konvinkita
pri gia senbeleco kaj sengraveco. En tiom
sentimentala kaj kompatema tempo, kiel la
nia, estas laü mi indikate kontraüstari al
êiu senfortigo kaj al virinecigo de la maniera de morala observado. Mi tute ne
estas sperta pri la koncerna literaturo, do
mi estas ,,per neniu faka konado de la
temo erarigita ··; ta men, se mi bone rememoras, oni ja reenkondukis mortpunon en
francujo post gia iomtempa forigo kaj êiu
nature sentanta homo bedaü ros kune kun
mi, ke en Svisujo laü tiea !ego estis neeble
malplilongigi je kapo Lucheni'n, la mortigiston de la imperiestrino Elisabeto. Kian
utilon havos la stato, aü la socio, aü la
moraleco, se tiuspeca kanajlo multajn jarojn en malliberejo kaüras, mi ne povas
kompreni. Estas memkompreneble, ke mortpuno estas io terura, ke la ofendita socio
gin nur kiel la lastan kaj plej eksterordinaran rimedon de repago povas kaj devas
uzi, ke êiuj moralaj kaj legaj fortoj devas
kunlabori, por gin pli kaj pli fari superflua.
Tamen kiel longe la sinjoroj rabmortigistoj
kaj insidmortigistoj unue ne decidigos
de
êesigi sian negocon, tiel longe la for,:_igo
mortpuno restos nepre bela songo. Car dume la forigo servus nur por tio, ke tiuj sinjoroj des pli farigu malrespektaj, ju malpli
ili por ilia v.vo timus.
D-ro Behm
Witten a. cl. Ruhr.

33.
(Originalo esperanta.)
Individuoj, unuope vivantaj, konas nek
devon nek rajton. Ilia devo estas nula, ilia
rajto estas senlima. La ideoj pri devo kaj
rajto farigis nur sekve de la sociigo de individuoj. Per la sociiigo kreskas la forto
de la unuopa individuo, sed gi ankau limigas ties rajton pro la sama rajto de la alia.
Rajton kaj devon de la unuopuloj fiksas la
socia regularo. Ektuson de la rajto de iu
alia oni nomas - laü la kvalito kaj la intenseco de êi tiu ektuso - nekonvena, nemorala, kulpo, krimo kaj êiu êi ektuso de
la rajto kontraüas !iun socian regularo n.
Oni proprigas la socian regularon al la socianoj per la edukado, kiu celas instrui ilin,
ke ili komprenu dislimigi sian propran rajton
de la rajto de êiuj aliaj. Konvena edukado
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de_ la homo, infanaga kiel ankaü plenkreska, 1 estas ebla; la mortpuno estas neriparebla
pleJ certe garant ias la ordon en la homa p~r êiam. Ni ankaü ne forgesu, ke eê erasocio, gi estas la plej bona profilaksa ri- ro1 okazas, kiuj sekvigas maljustan konmedo kontrau êia rajtofendo, kontraü damnon. Nur unu tia terura fakto malkakulpo kaj krimo. Tial êe la morala edukado sita, treege senmoralige influas 1
l popolade la junularo oni ne tiel akcentu pliigi la mason.
metafizikan emon, atavisme tiel enradikigi. Mi tial opin ias, ke de vidop unktoj edutan, sed penu en la kreskanta junularo kaJ la mortpuno certe estas malaprobinda. ·
fiksi la komprenon por rajto, êe la malaltaj
En la kazoj, en kiuj la edukado malstupoj per okaza praktika instruado kaj poste ankau per teoria morala instruado . Help- su~ces~s p ro la konstituciaj kapabloma nilon, nuntempe neeviteblan kaj necesan, êe koJ kaJ en kiuj êiu edukadmaniero, êiu pula edukado prezentas la puno. Per gi la in- na?o vidigas vana, la socio havas la rajton
dividuo, ektusinta la rajtosfero n de iu alia, kaJ la d~v?n pro_te~tis_iajn anojn kaj forigi
el la socia orgaestu pluen fortimigata. Kvankam idealo de la malutilaJn_ 111d1v1duo1n
edukado celadas tari homojn, entute ne ka- msm_o.. TrnJ malsan ecaj, ,,moral insanity"
pablajn iel ofendi la rajton, tamen laü la nom1taJ.~apablomankoj estas tiel oftaj, ke
nuntempa stupo de homa moralo la kun- es~as 1:1mnde, ke eê en la plej kulturaj stahelpo de psih ologia faktoro, tiel efika, t. e. toJ la mstitutoj por tiaj individuoj estas tiel
la timo je puno, estas neevitebla êe la malmultaj. Kaj sendube ili estas plua
grava profilaksa rimedo, por rnalebligi kuledukado .
Okaze de gravaj krimoj ankau la mort- pojn kaj krimojn. Kiom da laborkontrauuloj,
puno estas uzata kiel eduk ilo, kompreneble kapablaj je êiu krimo, parazitoj de la homa
nur tiusence, ke gi fortimigu aliajn perso- socio, ekzistas ne nur en la granda popolnojn de la plenurnado de krirnoj, pro kiuj ai:iaso, sed -ankau en la tielnomataj pli aloni estas p~nara per la· morto. Sed la spe r- taJ klasoj, individu oj, kiuj pro sia vivteno
toj kaj psihologiaj esp loroj pri la popola- fp as stelon kaj krimon unu post la alia.
maso evidentigis, ke la mortpuno ne plenu- Ci tiuj kutimkrimuloj estas konataj al la
mas êi tiun celon. La krimoj, sekviganta j pol!ca oficistaro kaj en la p unejoj, ili transmortpunon, estas farataj au sen iu ajn pri- log1g_as el unu malliberejo en alian, por,
penso, nur pro la influo de fo1ia psiha im- sufennte punon por la krimo, êiam denove
pulsa, kiuokaze iu fortimigado nepre ne sin doni al la friponaJoj. êi tiu speco de
estas konsiderebla, au la krimulo agas pri- homoj ankaü liveras grandan kontingenton
pense kaj esperante forkuri la punon, sed de tiuj plej dangeraj krimuloj, kiujn necesanepre ne kons iderante la gravecon de la okaze neniu rimedo, • eê ne la dangero de
puno. Nur la sendange reco, kiun la. krimulo morto, fortimigas. Gustatempa internigado
supozas , seg ne la speco de la puno dec i- de tiaj individuoj, eventuale dum la tuta
digas lin. Cu lin aten das malliberejo dum vivo, en punlaborejoj plej bone antauga rdus
1~ tuta. vivo êu mortpuno, estas egale por la socion kontrau malutiloj al havajo kaj
ha d_ec1d
o. Fine oni observas ankau tiajn vivo. La socio havu I a ra j t o n post uli,
kazoin, en kiuj la rnortiganto agas pripen- ke êiu elmontru sian laboron, respektive la
se, sed jam de antaüe malsatas sian pro- fonton de sia vivteno, gi havu la rajton
pran pers ono_n ! e~ kiuj la mort,ganto, nur devigi la laborko ntrai:iulojn al laboro, kaj
por sm veng1 Je sia kontraüulo aü - kiel duaflanke gi havu 1a d e v o n havigi al la
senl::boruloj laboron , konvenan al ilia kapaokazas êe anarhiistaj mortigistaj atencoj por plenumi sian kvazaüan mision, riskas bleco.
êar la socio havas en la internigado
de antaüe sian vivon .
bonan
kaj sufiêan rimedon, por forigi tiajn
. _Ankau por tiuj êi kazoj tiaj ,.ekzemmalutilajn individuojn el la socia orga nismo,
plor· estas sencelaj. Cetere plej grandparte
l_a mortiginto tie êi memmortigas sin kaj ne ekzistas evidenta kauzo, kial ekzekuti
ilin. La ekonomia demando ne ludas iun
sparas la penon al la ekzekutisto.
Kiel do necesa estas generale la pu- 1 rolon, êar tiaj homoj povas perlabori sian
n_ado kiel eduki lo, tiel superflua estas tiu- vivtenon.
Mi tial opinias : êar la mortpuno ne estas
nlate la mortpuno; gi ne pli efikas, ol la
senliberig o longedaura . Ja, la lasta estas fortimigilo, êar la internigado en punlabotial pref~rinda, êar gi ne nur avertas aliajn rejoj same, kiel la mortpuno , antaügardas la
personoin sa me, kiel mortpuno sed êar 1 socion kontrai:i la krimuloj kaj fine êar ni
gi influas la malbone agantan ' perso non 1 ja estas senpova j diferencigi la emon al
mern, kio ja estas la êefa destino de la 1 krimo de la mentalaj malsanoj, êar ni eê ne
puno generale. En tiu êi kazo plibonigo 1 en unu kazo kun certeco povas diri, êu la
1
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35.
krimulo estas prirespondebla au ne, tial
la mortpuno estu forigita.
(Originalo esperanta).
La afero estas la sama de la kuracista
Triobla estas la celo de puno: Unue
vidopunkto, kiel generale de la homa vidola puno estas la repago de la krimo, due
punkto.
êu la kuracistoj asistas êe ekzekutoj . la minacanta puno devas sirmi la homan
au ne estas indiferente. La êefa afero estas : socion, kaj trie gi intencas, timigantc la kriforigi '1a mortpunon. Oum gi ekz'stas, o~i mulojn, deteni ilin de trapaso de la lego.
·povus konsideri la asistadon de la kurac1- La unua celo supozas liberan homan volon
stoj êe la ekzekuto kiel humanan agon por (nedeterm inismo), sed la plimu~to da_j~gistoj kaj kurac istoj ne akceptas tmn op101on,
la ekzekutoto.
neante la liberecon de la homa volo. La
La demando pri la mortpun o ne estas pli gravaj estas la du lastaj celoj.
afero de la generala kuracista kongreso.
Mi estas por mortpun o. Se sovaga beSed en la koncerna sekcio, ekzemple por sto minacas nian vivon, ni plenrajte klopojuga m~dicino, oni elparolu, ke la scienc~ das mortigi gin, ne pripensante, êu eble ni
liveras neniun rimedon, por certe konstati agas maljuste kontrau gi. Samrajt~ la ho~a
la prirespondeb lecon au neprirespond~ble - socio mortigas la dangeran mortig1ston, km
con de la krimulo. Same la kurac1stoJ, al- per sia krimo starigis sin ekster la l_eg?·
vokitaj al la jugistaro, kiel kompetentuloj, Eble li estas ne pli respondebla pn s1a
malkase konfesu êi tiun nesufiêecon de la faro, ol la sovaga besto, kiu nur _obeas al
kuracista sciado. Nur tion solan ni kura- siajn instinktojn, sed la homa soc10 devas
cistoj povas fari kaj tion ni devas fari.
esti liberigita de tiaj bestoj._ Ni. ne pavas
esti pli kompatemaj al la knmuloJ, ol al la
D-ro Adolf Rischitzky
senkulpaj oferoj de la krimo. Nur mortpuno
Prag (Bohemuj o).
garantias, ke la krimulo ne plu minacos 1~
homaron. Plue ni ne havas alian, same efi34.
kan punon, kiel rnortpuno; la plimulto_de
la krimuloj ne sufiêe tiJnas la mallibereion,
(Originalo esperanta).
kie ili nutrigas kaj varmiga~ sen_ nec_ertec_o
Lau mia konviko devas êiu kuracisto de porvivo. La mortotimo ph, ol ia aha m1malaprobi mortpunon. La prirespondebleco
11aco, detenas la krimulojn de mortigado.
de la krimuloj ne povas esti tute certe deD-ro l(arl E. Weiss
terminita en êiu kazo. La plej humana kaj
Schw. Gmiind, Germanujo.
plej gusta jugo povas esti nur tiu, kiu estas
la plej malsevera. Neniu homo estu mortigita per jugo ! êiu rajto povas esti trouzata
Polujo.
kaj eraro êiam estas ebla. La krimuloj estu
36.
objektoj de 1~ kura_carto, edukado! pedago- \
(Originalo esperanta).
gio. La kurac1sto vidas nur ho1110
1n normalajn t. e. sanajn kaj por la socia vivo eduKoncerne la 1-an kaj 3-an demandon.
kitajn, utilajn kaj aliparte malnormalajn, malLau mia opinio de la vidpunkto de kusanajn, needukitajn kaj needukeblajn, plue racisto praktika la rnortpuno estas logike
homojn, kiuj dependas de la cirkonstancoj absurda kaj nepermesebla , kiel kontraua al
kaj estas devigitaj agi, kiel ili agas, êu !au la tasko de nia profesio, êar kuracisto ne
socia vidpunkto bone, aù malbone.
konas indikon por mallongigi iun homan
Jugi au proponi el ekonomia vidpunkto vivon, des malpli por Apera mortigo de la
ne estas afero de la kuracisto.
homo. Kontraue li juras kaj havas dePor la reprezentanto de humaneco kun von ne nur sav i kaj subteni kaj plilongigi
la profesia tasko konservi vivon estas mal- la vivon, sed ankau êiam zorgi pri sano Jau
inde eê nur êeesti al ekzekutado. Aliflanke la principo : primum non nocere.
Se ne estus permesebla mortigo de la
ne ekzistas neceseco, ke la kuracisto asistu
êe ekzekuto por konstati morton okazintan. homo plej infeliêa, nekuracebla kaj tre suMi aprobas la proponon, ke la kon- feranta, por kiu la vivo estas nur turmento,
se barbara estus mortigo de iu homo malgreso medicina eldiru siar: opinion :
sana , kiu, por ekzemplo, estas fonto de la
kontra u mortpuno kaj kontrau asistado
pesto, holero k. t. p., des pli de la vidde kuracistoj êe ekzekutoj.
punkto medicina-higiena kaj sociala (plej
Dr. Papsch
large komprenata) esta s absol ute rifuzinda
Innsbruck.
mortigo de la homo, kiu povus mallongigi
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vivon al multaj aliaj homoj, eê se estus
ned isku tebla aksiomo, ke li havas liberan
vo lon. êar 1) en la plej malbona kazo on i
povas fari lin nedangera sen uzo de mortpuno, forprenante de li Iiberecon, per izoligo, 2) per moi tpuno povas kreski krueleco
kaj aliaj sovagaj instinktoj inter la homoj,
devantaj obei al tia barbara ofico, 3) se
oni eê komparus la socion, kiu mo rtigas la
kulpulon , kun la homo, kiu estas devigata
mortigi homo n, por sav i sian vivon aü sian
sanon, honoron k. t. p ., oni ne povus pruvi,
ke tio estas akto de defendo necesa. Kiom
mi scias, oni sk ribis, ke en kelkaj statoj de
la Norda-Ameriko post êes igo de mortpuno 1
la nombro de krimo j tre kreskis tiel, _ ke
oni kredis, ke estas oportune retu rm al
mortpuno. Sed oni ne scias, êu la etekto
de tia rimedo est is tie pli prospera kaj
ge nera le, êu inter tiuj du taktoroj ekz istas
rilato kauzala. Ni scias, ke en certaj landoj, kie principe mortpuno antaùe ne ekzistis, la nombro da gravaj krim oj (mortigoj)
estis rilate pli malmulta o l post proklamo
kaj dum (miAdirus malgrau ) la ekzisto de
mortpuno. Cu la timo pri mortpuno estas
taktoro teruriga nta kaj per tio êi san iganta
la socion, ne estas pruvite. Hodiaü en la
land oj, kie mortpun o ekzistas, ne estas malpli da krimoj. Laü memoqurnalo de unu
pola partopreninto de la bata loj Napoleo naj, unu êefo milita, kiu ne pov is trovi rimedon kontraü steladoj inter siaj so ldatoj,
ordonis êiun, kaptitan dum plenumado mem
de la stelo, nudigi kaj bati senkore ne nur
g is restis nudaj ostaj, sed gis la morto;
la nombro de steloj tamen ne sole ne malmultigis, sed kreskis .
La mortpuno do, se oni povus gin rigardi de la vidpunkto medicina kaj de la
vidpun kto de la sano sociala, plej large
kompr ena ta, ne so le ne estas aprobinda, ne
estas gustigeb la, sed estas nejusta, abs urda ,
nehuman a kaj kondamninda.
Precize dirite eê la vorto ,,mortpuno"
ne estas termina medicina, sed lega; la
termina medicina estus ,,senvivigo" aù ,,mortigo de homo", kontrau kiu ni devas êiuj
unani111e,forte kaj varme pro test i.
.
Cu mi opinias, ke la prirespondebleco
de la krimulo povas est i en êiu kazo tute
certe determinita?
Neniel. Mi pensas, ke
sendiference, êu ni allasas la ideon de la
determinismo au de la volo libera, oni de.:
vas konfesi, ke ni ne hava s rimedo n esplori en êiuj · kazoj la animostaton de la
kulpulo kaj konstati, êu li ne estas aAuestas, aü en kia grado estas normala. Car la
homo sana aü normala ne estas io tute precize determinita kaj ne estas determinitaj la
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iimoj inter la homo normala, him eca, freneza, degenerinta.
La postidoj de du lastaj grupoj (êefe alkoholistoj, epilepsiuloj)
estas tre ofte krimistoj. Mi konsentas tute
kun la sentenco de Féré pri tiu êi temo
(prirespondebleco
de la krimulo), ke koncerne la kulpu lon ekzistas nur unu pruvo
de lia kulpo: lia krimo. La kuracist o do
p ov us so le determini, êu por iu ku lpulo pli
bona, pli konvena estos mallibe\ejo au hosp italo.
2. Persane mi ne konas faktojn, ke
la autopsia pruvis en la cerbo de la ekzekutito evidentajn sangojn, sed mi memoras,
ke dum la autopsia de la mort igisto de la
prezida nto ameri ka en la cerbo oni trovis
atenti ndajn anomaliojn ka i êe tiu êi okazo
oui rakontis pri taktoj analogiaj .
A
Mi opinias tamen, ke tiuj donitajoj,
science sendube gravaj, ne havas gustad ire
rilaton al nia problemo; êar 1) neekzi sto de
sango j evidentaj en la cerbo }le estas pruvo
de neekzisto de anoma lio psiha, de malsaneco; 2) ekzisto de la sa ngoj des pli ne
estas do pruvo de prire spon debleco (por la
part ianoj de libera vo lo), nek estas pruvo
de malsan eco psiÎla, d e neprirespondebleco.
4. Principe, Jau mia op inio, ne akord igas kun la task o kaj indeco de la kuraci sto, se li as istas êe la ekze kutad o, p or kon sta ti la morton d e la ekzekutito, êar tio êi
estas tio sama , kiel asistado • êe la krimo,
kaj ne taras difere ncon, êu la mortiganto
estas ordinara homo au ofico. Rea le tamen
mi kredas, ke tiu êi principo en la hodiaua
stato kultur a de iuj landoj ne povas esti
absoluta. Car ekzistas ekstraordinaraj kazoj,
kie la asist o de kuracisto êe la ekzekutado
pavas ne esti neetika, nome: 1) se es tus
certe, ke la kuracisto, kvankam li ne povas
savi vivon de la ekzekutoto, havas rajton
kaj povon sirmi lin kontraü neutila turmento
au kontrau enterigo, kiam li ankoraü vivas
kaj 2) se sam tempe estus certe, ke la ofico
estas tiom kruela, ke gi povus brut ale mortigi la ku lpu lon kaj enfosi lin eê vivan, se
la kuracisto ne volus as isti. Oni scias, ke
ofte, dum oni pendigis homon, rompigis
liaj verteb roj kaj la ofero turmen tigis tre
longe.
5) a) Mi aprobas, ke la kongreso medicina eldiru sian opinion kontraü mortpuno de la vidpun kto higiena - socia la plej
large komprenita.
b) Mi principe aprobas
tiun êi propon on, sed ne absolute;
en
aliaj vort oj mi aprobas la proponon sole
por land oj kulturaj.
B. Poliki er
Warszawa, Twarda 24.
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Tre malproksime kondukus tiu rezono !
Kiom terura batalo efektivigus pro gi inter
homoj, pretekstantaj unu kont raû la aliaj,
nombregajn fantaziajn dangerecojn !... Neniel
1) Mi tute ne aprobas mortpunon kaj simpla estas tiu êi afero:
Teorie, pro diversaj motivoj, tre. bone
mi asertas, ke la respondebleco de la krimulo ne estas determinebla en êiuj kazqj. e!montritaj tie êi en antauaj studajoj, la
2) La literaturo medicina konas multe mortpuno estas malgusta.
Praktike gin forigi, nun, sajnas al mi
da kazoj, en kiuj la cerbo de krimulo montris evidentajn leziojn. Mi persone ne ko- neebleco.
Tia estas en realeco la nuna situacio:
nas tiajn kazojn, vivante en la lando, kie
Unuflanke
multaj homoj ankoraû estas momortpuno de longe estas forigita.
rale
duonbarbaraj,
eê duone sovagaj bestoj,
3) La genealogio de krimuloj montras,
kiuj
akceptas
preskau
nenian direkton, krom
ke ili havas parencojn generale nen ormade bruta forteco kaj praavaj inst inktoj. Por
lajn, sekve ili mem estas nenorrnalaj, kiujn
tiuj, efektive, mortigi aliajn homon au ian
oni ne povas mortigi.
beston estas simila afero kaj simpla firmigo
4) La kuracisto devas rifuzi asistadon
por lia propra vivo, kiu êion superas. Maêe ekzekuto.
lon al ili montri penadu, vi perdos tute la
5) Mi aprobas la prop6ndn, ke la se- tempon: ili ne komprenos. Por tiuj malcikvonta kongreso medicina eldiru opinion vilizuloj certeco perdi sian vivon estas la
kontrau mortpuno kaj kontrau êeestado de 1 sola efika rimedo por ilin regi Tiaj estas
kuracistoj ce ekzekutoj.
niaj apasoj, kiuj iater si uzas konstante
6) Konsiderinte, ke la plimulto da ho- mortpunon kaj êiam malbonuzas pardonon.
moj ekkoleremaj kaj desekvilibruloj farigas Por tiuj homoj mortpu no estas necesa. Sed,
ankau krimuloj, konsid erinte la malfeliêan se ekzistas ankorau gentoj homomangemaj
influon de la parencoj malsanaj au alkoho- en Sumatra, tiuj êi kaj apasoj estas entute
luloj sur ilian idaron, mi opinias necesa malmultaj en niaj landoj .
propagandon por konscia . prokreado kaj
Multe pli nombraj estas~ la homoj duonpor malpermeso al la anormalaj sin multigi perfektigitaj, glazuri.aj supraje de civilizeco,
kaj krei tiamaniere krimulojn.
kiuj estas ne taugaj ankorau por kompre ni,
kiom respekt inda estas la homa vivo kaj
D-ro Georges Weber
kiom utila kaj necesa estas la homa solidaRoute de Chene, 13. Genève.
reco. Tiuj êi pripensas nenion preter la nuna
kaj tute persona profita. Ekzemple: jen sinFrancujo.
joro, kiun tuta êirkaüantaro estimas kiel
38.
honestan, eê honorindan. Li pli otte, ol êiuj,
postulas lautavoêe mortpunon por la kri(Originalo esperanta).
mulo, kiu mortigis, pafile, au ponarde, unu
Miavice, mi alportas al vi n1 iajn rimar- au du viktimojn. Kiomfoje tiu êi sinjoro
kojn pri mortpuno.
estas mortiganta êiutage, indiferente, centojn
Koncerne viajn diversajn demandojn, r e da personoj, sed da fimilioj, êar li plimi aprobas precipe la respondojn, kiujn dikigas per divastigado ê11...de alkoholp.j
esprimis d-ro B o s en la tre interesa stu- produktoj,_ êu falsitaj mangajoj, êu iu alia
daJo, kiun eldonis ,,Voêo de Kur." de sep- ruztrompajo. Neniu apaso atingas al li matembro, sed kun grava rezervo pri la apli- leolon. Nu êu tiun venenigiston, milfoje
kado de mortpuno.
mortigiston, mortigos la jugistaro? Neniel.
Efektive, se ekskluziva rajt igo por mort- Li elpagos la suldon per kelkaj monatoj da
puno estas nur en sociala kaj individua la malliberejo , aü ia pli, au malpli malgrava
protekto, kaj se. pro manko de kriterio pri monpuno. Kion1 pli malbona tamen estas
respondebleco oni ne pova s utile enket i pri ' evidente tiu êi mortigisto, plej ofte instruita
gi, êu oni devus konkludi, kiel faras d-ro kaj konscia, kompare kun tiu mizerulo, kiun
Bos, ke ,,la tendenco protegi kaj konservi influis : malbona edukado, parencaj malvirêiujn malbonulojn de êiu speco estas filan- toj, s9ciala neprotekto, k. t. p.
tropio malgustloka ?" Tiel argumentant e, oni
Car tiel estas tute maljusta la êiutage
devus mortigi ne m ie apasojn kaj morti- nun aplikata punmàniero, kio~ fari? Faru
gistojn, sed ankau alkoholistojn, frenezulojn, ni simile, kiel la nuntempaj hirurgistoj. Ili
tuberkulolozojn k. t. p., êar tiu ,,operacio" celas, -Super êio, konservi kiel eble la vunfaros ,,savan selekton" eliminante tiujn kaü- [ ditajn , organojn, opiniante, kie progreso eszantojn de sociala malbonigo.
tas tranêi nur, kiam oni ne povas aliamaSvisujo.

37.
(Originalo franca).
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niere konservi la vivon al la malsa nulo. 1
Simile kiel la bona kuracisto, la socio de- /
vas antaüagi kontraù malbono. Do celu ni
anta0malhelpi krimon êiumomente, êiumaniere, konstante, energie. Tio estos vera rimedo kontraü tiu malsano, tiu kripleco, la
krimeco.
êar inter tute patologia kazo kaj 11Jrmaleco transiroj estas nesenteblaj, efektive
estas neeble certigi, kio estas farita konsc ie
aü malkonscie. Do ni ne povas, kun certa
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mezurilo, aljugi mortpunon. Do, uzu ni gin
nur en tute lasta ekstremo, kiel helpilaêo,
uzatan provizore, atenda nte tiun lu man agon,
kiu, mi tion esperas obstine, aperos iam
kaj en kiu homa edukado, per scienco sufiêe perfektigita, aperigo5 en la monda tiun
,,unu grandan rondon familian" kiun ekvidis
nia majstro Zamenhof kaj en kiu la homaro
ne plu bezonos mortpunon.
D-ro Diard
Le Creuzot.

KRONIKO.
Sufiêe multaj kolegoj faris propagandan
utilon el nia propono de senpagaj jarkolektoj por la abonantoj, kiuj alsendos la abonpagon por 1911 gis la 1-a de decembro.
Multaj varbis ankaü per tiu êi rimedo novajn abonantojn . Pro demanda de unu nia
kunlaboranto ni klarigas, ke oui pavas ankaü ricevi êe ni laüvolan nombron da jarkolektoj 1910 kaj 1909 po prezo de 2·40
kron. por êiu kolekto. Restas ankorat1 abunda
provizo da ili.
Ni rapidas kun la publikigado de la
opinioj pri mortpuno, por malfermi spacon
al la enketo internacia pri partoprcno de
kuracistoj en dueloj. Espereble en 2 sekvontaj numeroj ni finos la opiniaron pri
mortpun o, se novaj opinioj ne alvenos. Tamen ni atend as ankoraü respondojn el Rusujo, kie la demando pri mortpuno estas
plej aktuala kaj kie la kuracistoj kelkajn
fojojn kontraü gi protestis publike. Ôis nun
sendis nur du kolegoj rusaj sian opinion
pri tiu êi temo en kelkaj mallongaj aforismoj.
La ,,referatoj" ne trovis spacon en tiu
êi numero. Cetere ni konsideras la referatojn kiel ne tro valora parto de nia revuo.
Naciaj grandaj revuoj semajnaj donas ekzaktan trarigardon de la literaturo scicnca
kaj en tiu êi rilato ni nek pavas nek bezonas kun ili konkurenci. Niaj referatoj havis
antaü êio la celon lingvistikan. Ili montras,
ke en esperanto oni facile pavas interkomunikigi en aferoj science medicinaj kaj
aliflanke ili servas al kolektado de materialo por la espera nta vortaro medicina.
Sed la duan celon ni penos en la sekvonta jaro pli sisteme efektivigi kaj anstataü referatoj ni intencas pub 1i k i g ad i
1a t i n a - es p e r a n ta n v o r ta r o n m e d ici na n kun lingvistikaj rimarkoj pri la terminoj, kiuj okazigas iujn dubojn.

Ni ne pavas plu prokrast i tiui1 êi laboron, êar de kelkaj flankoj estas farataj projektoj de la esperanta medicina terminologio, estas do gusta tempo por libera diskutado pri tiu temo, antaü ol oni starigos jam
la vortarojn. Eble niaj rimarkoj kaj proponoj estos utilaj al la verkado pli ampleksa
kaj êiuokaze ni volas klarigi al niaj legantoj, kial ni~ elektis en nia rev'-lo multajn
esprimojn tehnikajn kaj aliajn forjetis.
La êefa tasko de nia revuo restas, kiel
gi estis de la komenco, int e rnacia
koresp o ndado
de kuracist "Oj, êu per
partopreno en enketoj pri aktualaj demandoj profesiaj, etikaj, sciencaj, êu per diskutoj eksterenke taj, êu per artikoloj, leteroj
kaj sciigoj. Ni dezirus, ke êiuj abo nantoj
estu tiamaniere kunredaktantoj de nia revuo .
Ni volas ankaü pli, ol en la lasta jaro,
okupi nin pri propaga ndo espe ranta de kuracistoj. En êiu lando estas kuracistoj en la
unua vico de la probatalantoj esperantaj.
Kuracistoj estas prezidantoj aü estraranoj
de multaj prôpagandaj kluboj kaL societoj,
1 redaktas kaj eldonas propagandajn jurnalojn,
verkas gramatikojn, legolibrojn, tradukojn
espera!_1tajn,provizas la medicinan kaj êiutagan jurnalaron per artikoloj pri espera nto,
faras kursojn al kolegoj aü al pli vasta publiko, arangas prelegojn pri esperanto, sed
êio êi ne estas konata de alilandaj kolegoj,
sed nur en la naciaj organoj esperantaj de
tempo al tempo aperas iu neekzakta sciigo
pri tiu êi meritplena kaj fruktoporta laboro.
En ,,Voêo de Kuracistoj" ni rakontos pri tiuj
êi penadoj kaj petas la kolegojn, ke ili alsendadu kiel eble plej ekzaktajn informojn
koncerne sian esperantan agadon .
~ed precipe interesos la legantojn la
novajoj pri la movado esperanta en kuraI cistaro mem. Ne sciante pri multaj niaj
apartaj venkoj kaj sukcesoj, ni ofte perdas
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kuragon kaj sajnas al ni, ke nee ble estas
progresadi pro indiferenteco de la êirkaüantaro.
Tia estas nia program o por la jaro
1911. Helpu êiu laü sia povo, ke gi efektivigu plej bone por nia komuna afero.

*

*

*

*

Kelkaj kolegoj jam avizis nin pri la
deziro partopreni en la kongreso esperantista en Antverpen', kiu okazos la 20-an de
aügusto 1911. P o r la kolegoj el orie nta
Eüropo la veturo al Antverpen estos tre
variig ita, êar guste antaü la kongreso, nome
la 17-an kaj 18-an de aügusto povos okazi
antaükongresa
kunveno de kuracistoj en
Dresden', por )<une viziti la internacian ekspozicion de higeno. Eble aukaü en Prag la
15-an kaj 16-tan ostos arangita kunveturo
de kuracist oj.
Sed la programo de la veturo dependas
de la nombro da kolegoj, kiuj partoprenos
en gi, tial ni dume ne antaüsciigas pri la
detaloj kaj atendas pli nombra]n aligojn.

*

,,Dana Esperantisto" alportas malgojigan sciigon pri la morto de nia amiko d-r o
R o 1f Hamme r, pediatro en Kopenhag o,
kiu de kelkaj jaroj fervore propagandis
esperanton kaj provis veki interesigon de
la dana kuracistaro pri nia lingv o.

*

D-ro Bis chi tz k y el Prag' dissendis
al la lokaj kuracistoj inviton al la kurso de
esperanto, kiun li volas malfermi speciale
por ili. Ni gratulos kore kolegon B., se Ji
fine sukcesos traromp i la indiferentecon de
la pragaj kuracistoj.
Simile penadas en Wien nia sa tata
kunlaboranto d -ro S 6 s, kies nelacigebla
agado estas admirinda.

*

*
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Cie, 79, boui. Saint-Germain, Paris; prezo
Fr. J·20.
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Librejo f-fachette et Cie, 79, bo ui. St-Germain,
Paris; prezo : Fr. 2·- .
La question de la langue auxiliaire internationale, par Gusta ve Gau t h e rot,
d-ro de beletristiko, prof. êe la memstaraj Fakultatoj de Paris. Antaüparolo de vicadmiralo Bayle. 1 vol. in-16, 314-paga. Librejo
Hachette et Cie; prezo: Fr. 3·50.
Antverpenokaj la sepa universala kongreso de Espera nto. Eldonajo de ,,AnversRéclame" kaj de ,,La Sepo por la Sepa".
1

K o r e s p o n d a Jo j.
Kisinev. Jus m1 ncevis la 10-an numeron de ,,Voêo de Kur." kaj rapid as respondi Vian inviton. Antaü êio mi volas gra tuli Vin, ke vi enpasas jam la kvaran jaron de red aktado de la unua espera nta
rev uo, dediêita al propagando en kuracistaro. La estonta historiisto de esperanta
movado ne forgesos Vian agadon kaj, mi
ne dubas, dediêos al Vi la plej varma n paI?on. Kvankam la progreso de nia ling'vo en
la medicina mondo ne progresas tiel rapide , kiel ni pensis antaü du jaro j, tamen
la .akiritaj gis nun rezultatoj esperigas luman estontecon. Grava estas la fakto, ke
ekz istas medicina revuo en esperanto, kiu

interligas diverslingvajn kuracistojn kaj samtempe ellaboras sciencan terminaron kaj
lingvon.
Sed mi opinas, ke nun jam venis la
tempo, kiam ni ne povas jam kontentigi
per malgranda rondeto de samideanoj, kiuj
subtenas la gazeton pro idealaj konsideroj.
Necesas tiel arangi la afero n, ke la
revuo interesu preskaü êiun kuraciston. La
nuna enhavo sendube estas interesa, sed
êiu kuracisto, almenaü rusa , povas la enhavonA de ,,V. de K." trovi en rusaj medicinaj jurnaloj, êar ili êiuj resumas la plej
gravajn, aperantajn ekster land e, medicinajn
laborojn kaj artiko lojn. Por allog i la kura-
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cistaron, necesaj estas al ni, laü mia opinio, 1 taj kaj dissenditaj multnombr e kaj la tasko
famkonataj profesoroj kaj sciencistoj. Se la de niaj kolegoj estos subteni tian inviton,
kuracisto povos trovi en esperanta revuo
klari gante la celon kaj taskon de esperanta
artikolojn de famaj sciencistoj pri programedicina jurnalo.
maj medicinaj demandoj, li volante lernos
Malfacila estas nur la komenco. Kiam
esperanton kaj ankorau pli volonte abonos
la nombro da abonantoj pligrandigos, estos
la revuon. Kiel oni povas atingi la kun- , jam eble pagi la kunlaboradon, kio sendulaboradon de sciencisto j? La kuracistojbe plifaciligos la aferon.
esperantistoj, havantaj inter siaj konatuloj
Bonvolu akcepti miajn plej korajn sakaj amikoj iun profesoron famekonatan, polutojn kaj bondezirojn por plua laborado.
vas senpere instigi lin al kunlaborado. Krom
Varmege premante Vian manon, mi restas.
tio la redakcio povas sin turni kun invito
al kelkaj sciimcistoj, petante pri ilia kunO. Krajz.
laborado.
Tiaj invitoj povas esti presiA

KOMUNIKAJOJ.
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
DE T. E. K. A.
por la tempo de la 23-a de septembro gis la 19-a
de oktobro.

Ll$C::ODE C::.e. K. 1\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910.
(De la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel abonpago kaj la resto en kronoj tie êi citita kiel enspezo de l a kaso de T. E. K. A.)
395. M. Henry 1·20, 396. Dibble 1·20, 397. Kuskov 1-20, 398. Del Rico 1·16.
Sume enspezoj . . . .
4·76 kron.
Restis de la antai:la kalkulo 220·69 ,,
Enspezoj . . 225·45 kron.
Elspezo:
D-ro Sidlovski por konsulaj elspezoj . .
2·40 ,,
Restas en la kaso . . . 223·05 kron.

Krom tio suldas al la kaso:
Prof. D or
. . • . . . . 4·80 kron.
"
D-r o Thalwitzer
. .
• 186·Sume suldoj ricevotaj . . HJ0·80 kron.
jS:ontantaîo de la kaso . 223·05 kron.
Suldoj ricevotaj . . . . 190·80 ,,
Stato netta de la kaso . 413·85 kron.
Per tio êi mi finas mian funkci adon de la kasisto de T. E. K. A.
En Ai:lgsburgo dum la kongreso de U. E. A.
mi transdonis al l a prezidanto prof. Dor kune kun
mia demisio la kasajn dokumentojn gis la dato 14-a
de julio 1910.
Nune mi sendas al prof. Dor la restantajn kasajn dokumentojn gis la hodia ua tago, t. e. de 14-a
de julio gis 19-a de oktobro 1910.
Lw6w , 19-an de oktobro 1910.

D-ro Mi/wlajski.

TARIFO DE LA ANONCOJ:
Spaco

Unufojaenpreso:

Almenau 6-foja
enpreso

Almenau12-foja
enpreso
p or êiu:

por êiu:

1/1
¼
¼
1/s
1;16

tut a
da
da
da
da

pago
pago
pago
pago
pago

70
35
18
10
6

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

ai1str.
ai1str.
ai1str.
austr.
austr.

60 kron. austr.
30 kron. austr.
16 kron. aiistr.
9 kron. ai1str.
5 kron. austr.

40
20
12
7
4

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

aüstr.
austr.
austr.
austr.
austr.
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Oum tri unuaj jaroj multaj kolegoj, konvinkitaj pri la bezono de internacia esperanta
ligilo, subtcnis nin, abonante po kelkaj ekzemp leroj de la revuo. Ne volante trouzi tian êi oferemon, ni iomete pligrandigas la abonprczon, kiu en la jaro 1911 estos:
4· 0 kron

2 rubloj

4 markoj

4 sil ingoi

5 fra nkoj -

1 dolaro.

La abonmonon oni sendu nur per internacia postmandato. Nek bankoêèkoj nek postmarkoj estas akceptataj.
La redakcio garantias tujan efektivigon de la mendoj nur êe senpera abona<J.o.
Laabo nantoj, kiuj sendos senpere
al la redakcio gis la 1-a de d ecembro
1910
la abonpagon por 1911 (4·80 kron.), rajtas ricevi sen pa ge ka j a fr an kit e 1a jar k o1 e kt o 11 1910 a i1 1a jar k o le kt on 19J9.
La kolegoj, kiuj volus ricevi ambai1 jarkolektojn r l , 09 kaj 1910), aldonu al la abonprezo (4·80 kr on.) ankorau 2·40 kron. kaj sendu sume 7·20 kron.
La jarkolekto 1908 estas j:im elêerpita kaj ni ne povas gin liveri.

----

La abonmendoj estas êiam afektivigataj per la plej proksima posto post ricevo de la
abonpago. Ne antailpagitaj mendoj ne estas akceptataj.
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-• s"'"1pek
bankuracisto,somere
en LUHAêOVICE (Moravio), vintreen KAIRO ord., krom
D• ro H
, esperante, boheme, pole, ruse, angle, france, itale, germane. Malsanoj, ta 11g a j
por kuracado en Lu h a c o vice: malsanoj de la aparatoj spi ra kaj digesta, de hepato, koro , urina aparato, sangmalsanoi, diabeto, neilrast enio , histerio ktp. Ne taugas : tre progresinta arterioskle rozo (komenciganta estas tre bone kuracat a , êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankro, sarkomo. - M alsanoj,
tailg~j por kura cacto en Ka i r o : malsançij de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progr esinta)
bronhokatar o, pleilrito, reumatismo, restajo j post influenco, mals:inoj nervaj, anemiaj. Ne tailgas: ulceroj
en gorgo. Eê grave malsanaj kaj plej malgra ndaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persane priz orgos cion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j ka j i I i a j fa m i I i o j p agas nur la efektivajn
elspezojn.
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maria-Enzersdorf am 6ebirge
apud \1lENO (en distanco de
l horo)
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Ire bele loki la, par
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kuracprocrdo fizika d1eta .

Bonegaj
kuracsukcesoj.
Prospektoj german aj kaj
esperantaj volonte elsendataj senpage.
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Carl Seyf rrf!t posedanto 1
Dr. Marius Sturza éefkuracisto . j

LA ABONPAGO

2066
Jare sen la k~:e~~
Sm
; dresso: be redakcio - Marszalkowska 143.
De administr. Hoza Nr. 20.
WARSZAWA D
D
(VARSOVIO).
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