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Monata organo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj,.
En wnueco estas foi·t o,
etikaj kaj social-medicinaj.
Adreso de la rcdakcio kaj administracio:

D-ro Stefan Mikolajski
Lwôw, Strato Sniadeckich Nro 6
Aüstrio-üalicio.
ENHAVO:

Elira das la 1-an de eiu monato.
Abonprezo jare: 1·5 sp esmilo = 3·60
kronoj aüstriaj
koj = 3 silingoj
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q,·iginalaj a,·tilcûoj, D-ro Stefan :\liko

ajski , Al la Legantoj. - D-ro K. idlorskij
(l'vloskvo).
Cu estas permesebla larga uzado de artefar,ta aborto, kiel rimedo kontraü disva stigo de tube r ku(A rment ières - Francujo). Ripozo dimanea de la kuraci stoj. - lnternacia
lozo > - D-ro Briquet
enketo pri sekreto profesi a de kuracistoj. (Daürigo ). Opinio de s-ro R o g e 1 i o Pérez
Domingo
(H ispanujo). - R evuo scienca. Prof Odo Bu j w id (Krakov). Se roprofilak tik o kontraü hidrolobi o. lnterna mediciao: l{ 1 lige r. Neordinara kazo de purpuro hcrnoragika fulmorapida. - Boche
n ski.
Signifo de la esplorado de sango en kazoj de septikem io. - B rai I e a n u. Dia.wreago laü Ehrlich
kaj diazometrio. - fiirnrgio: Be r g. Aldono al la mma stato de diag nozacto kaj kuracado de rena
tuberkulozo . - F o g . Kazo de po sttifa eks tre me longectaüra pusa ostito. - l{ 1 ~ s k. Pri reneksa anu rio. - Malsano j vene raj: Er man
Kazo de malfacila diabeto p~o sifllisa infekto. - Pediatri o : P i r k e l.
Haüta reakcio de tuberku lino dum morbilo. - Gin ekologio: Friedman
. Nova utera ringo kontraü
utera kaj Ya-~ina prolapso. - Anatomio patologia . .vledicino eksperimentala:
No w i c k i. Aneürismo
de antaüa arterio kornunikanta de la cerbo. - No w i c k i. Es ploroj pri apendico ,:ermoforrna kun
konsidero pri giaj rilatoj anatornia j kaj patolog iaj . - No w i c k i kaj Horn o w ski. Sangoj en aorto
de kunikloj post envejoaj injektadoj de adrena lino . - No w i c k i. Pri f1ronikaj pneümatozoj cist ojdaj .Horn o w sk i. Pr i neopla sH or no w ski kaj No w i c k j, Glando suprarena la kaj ate rom atozo.
moj de la koro. - .vledicino sociala: Sa I i s bu r y. Jn5fruado de geknaboj pri tuberkulozo en Unuigitaj Statoj. - Historio de medic ino: No w i c k i. Sekcio de la korpo de la rego Joh ano Sobieski.1. Campfodactyt ie. - Kore .9p onda]oj: fie d-ro f. 0 s t r o vBibliografio: D u b r e li i 1-C h a m barde
s k i (Svi sujo ), ct-ro H. F i !1e r (Kaukazo), d-ro K. \\T. M il l i c a n l Unlligitaj Stat oj), d·ro S. Ka 11n e r (lfomanujo) . - K i·onilco. - Kmnunika Joj .

Al la Legantoj.
:\falfermante la duan jarkolekton de nia
inte rnacia revueto, mi antau êio esprimas koran dankon al êiuj kolegoj kaj samideanoj,
kiuj favore subtenadis gis nun la redakcion,
êu per kunlaborado êu per konsiloj , propagando por nia _gazeto, monoferemo aü aliaj
rimedoj. Sen tiu êi sindonema kunhelpo de
multaj amikoj la n Voêo de Kuracistoj" ne
povus venki malfacilaJojn, kiuj staris sur gia
vojo .
Al la sincera danko mi aldonas peton

koj ne rifuzos plue ilian favo ron, se ili zor·
gos pri varbado de êiam novaj kunbata lantoj kaj kunhelpantoj, se ili proviz ados la
organon je artikoloj kaj sciigoj, per komu na
nia penado la ,,Voêo de Kuracistoj" baldaü
povos okupi gravan lokon en la vico de }urnaloj medicinaj lcaj tarigi ve re ligilo por diversnaciaj kuracistoj.
La celado de la gazeto restas la sama,
kiel en la pasinta jaro. Gi deYas servi por
interkompreni go de kuracistoj êiulandaj en
pri plua konstanta kunlaboro. Nur malmulte aferoj komunaj per pero de Esperanta lingvo.
Ankaü la programo ne sangigis esence,
de la redak toro me m dependas, kia estos tiu
êi unua Esperanta j urnalo kuracista , kiom sed nur iom plilargigis. La demandoj etiRaj
rapide gi disvolvigados kaj kiom da utiloj gi estas neelêerpebl a temo por internacia disalportos al la legantoj kaj al la movado espe- kutado kaj entenas mu lte da nesolvitaj anrantista en kuracistaro. Se la g1snunaj ami- koraü problemoj, tusantaj de proksime la
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praktikon kura cistan. Nia enketo internacia
pri sekret o profesia de kuracistoj igis evidenta , kiom diferencas la opinioj pri tiu grava demanda en diversaj Jandoj ne sole inter
kuracistoj, sed ankaü en registaroj kaj socioj.
La sama konduto de la kuracisto, kiu ekzemp)e en Rusujo au Aüstrlo estus neriproe ebla,
renkontus en Francujo se veran jugon de sam·
profes ianoj . Kaj simila mals ameco de opinioj
ekzistas en allaj rilatoj kaj se ni demandus,
en kioma grado estas allasebla de etika v idpunkto eksperimentado sur malsanuloj, aü
dispecetigo de vivanta fetuso, au eu La kura cisto povas sen indigna de kunfratoj mallongigi terurigajn turmentojn de neresanig eblaj
malsanuloj, aü eu la arte provokita aborto
kaj sub kiaj kond.êJj akordi ga s kun la profesio lmracis ta, al eiu el tiuj ardantaj dema ndoj ni ricevus ne tute konsentajn respondojn.
Ne malpli disiras la opinioj pri kuracis·
taj kutimoj kaj etiketo.
Kaj tamen en lastaj jardekoj manifestis
sin tendenco al egaligo de diversaj opir.ioj kaj
al kreado de komuna kodo etika ime~nacia,
bazita sur nes:mgeblaj principoj, int~rnacie
konsentttaj. Por uu celado nia diskutado povas esti utila.
i\laterialaj kondiêoj de la kuracarto, en
multaj landoj tre plimalbonigitaj , foras la reciprokan intersangon de opinioj en tiu rilato
aktuala. Sciencaj komuna j penadoj olrnpas
la kuracistojn êiunaciajn . Novtempa direkt0
de la legdonado sociala malfermas antau la
kuracistoj novajn vojojn kaj postulas internacian interkomprenigon . Unuvorte ekzistas
granda multo da aferoj profesiaj, pri kiuj la
kuracisto deziras elaüdi siajn alilandajn kun
fratojn kaj Esperanto devas tion ei ebligi
pli bone, ol gisnunaj multlingvaj naciaj aü
internaciaj arangoj.
Sed por plene utiligi Esperanton jam
nun, kiam de centoj da miloj d,; diversnaciaj
ku racistoj nur la plej pro g resem aj ekkonis
gtan grandan valoron, estas nepre bezonata
iI1ternacia organizo de kuracistoj-esperantistoj.
Tial ni tutforte apo gos la lwmencitan en
Dresdeno internacian organizon de T. E . K.
A., kies komunikajoj ha vos en nia gazeto
apartan rubrikon. Tamen ankau en estonto
,,Voeo de Kuracistoj" restos tute sendependa,
alprenas nenian respo ndecon pri agado de
T. E. K. A. kaj rezervas al si liberan parolon en aferoj organizaciaj kaj amikecan kritikon.

Multaj legantoj postulis enkondukon de
la resumoj el scienca gazetaro medicina. Laü
eblo kaj spaco ni volonte ilin kontentigos,
kvankam tiu êi parto ne povos ankoraü prefendi, ke gi tute respondos al la bezonoj de
la abonantoj. Gi estos komence malfacila
provo, kiu alvokas favoran malseverecon de
la kritikemaj legantoj .
La terminologio medicina Esperanta ne
estas preta, ofte la verkanto scienca estas de·
vigata farigi iom lingvisto kaj pionire trahaki
la vojon por sekvantaj aroj da samprofesianoj. Por ke tiuj penadoj ne perdigu, n i re tenos la rubrikon pri vortaro medicina, en kiu
ni prir iga rdados la proponitajn terminojn.
La internacieco de nia gazeto starigas
al ni la devon egaimez ure respekti sciencan
progreson de êiu nacw. Sed tiu ei devo povos esti bone plen umita nur tiam, se ankaü
la kuracistoj de êiuj nacioj egalmezure partoprenos ee la laboro kaj rial, se iun frapus malegaleco rilate al lia nacio, li bonvol u suprenrnlvi la manikojn kaj mem ekpr eni la plugilon, por ke la bedo de lia nacio ne restu
forlasila àe laboriscoj.
Jam en la pasinta jaro ni bedaur is foreston en nia Yico de kelka nacia reprezentantaro kaj ni esperas, ke êijare tiu êi sentiga
manko estos forigita, des pli, ke la nacioj,
gis nun en nia gazeto ne reprezentitaj, kiel
Svedoj, Danoj , Holandoj, feliêe jam posedas
kuracistojn -esperantistojn. Ni esperas, ke êe
la fino de êi tiu jarko lekto la registro de la
enhavo mon tro s kunlaborantojn
ne nur de
16 nacioj, kiel en la jaro pasinta , sed almenaü de duoble granda nombro da ili.
Fine unu ankorau plilargigo de la prù ·
gramo. Laü rnia sperto Esperanto, enirinte
en iun domon , akiras plej ofte la tutan familion kaj de korespondajoj mi plezure eksciis, ke la ,,Voêon de Kuracistoj" legas ne
sole la kolegoj, abona ntaj gin, sed tre ofte
an kau iliaj estimataj edzinoj, kies favoro por
nia organo estis al ni satinda. Tiu cirkonstanco
igis nin pripensi, êu al niaj abonantoj kaj
abonantedzinoj ne estus bonvena malgranda
felietoneto, ia rakonteto el la viro kaj praktiko kuracista ai:i alia legajo, pli malpeza, ol
konsideroj pri sciencaj, a ü profesiaj demandoj. Se la spaco malvasta de la revueto permesos, ni provos enmeti tiaspecan felietoneton kaj la lega ntoj sciigu nin, èu ili kontraü
tiu novajo ne protes tas.
·

D-ro Stefan Jlikolajski.
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Cu estaspermesebla
larga uzadode artefaritoaborto,kiel
rimedokontraudisvastigo
de tuberkulozo?
Sub tiu êi titolo en la n-ro 6-a 1908
(septembra) de "1urnalo" de la Societo de
rusa kuracistaro, fondita pro la memoro de
N. I. Pirogov, estas presita la artikolo de
d-ro V. Sizemskij.
Tiu ei demando efektive akiras en lasta tempo en Rusujo graYan
socian signifon. De unu flanko en grandaj
rusaj urboj füam pli multigas tiel nomataj ,,sekretaj rifugejoj" por gravedaj virinoj,
institucioj, kies spec iala tasko estas artefarita
abortigo, kaj miloj da virinoj rapidas tien por
nepre senfruktigi sin. De alia flanko en mezo
de kuracistoj eiam pli ofte aüdigas la voeoj
pri dezirindeco plilargigi la indikaciojn por
uzado de artefarita aborto . La aütoro rakontas pri raporto de d-ro F. A 1ek sa n d r o v,
kiun li aüdis en Mosl{va Terapeutika Societo
kaj en kiu la raportinto, sin apogante sur
propraj 32 kazoj (ne sufiee zorgeme elstuditaj) kaj sur la opinio de fltiaragliano, sta ·
rigis la tezon: ,,al êiuj virinoj, ee kiuj estas
konstatita tuberkulozo de pulmoj (ee sen b1ciloj), estas necese interrompi la gravedecon".
La tezo renkontis en la kunsido aütoritatan
subtenon de la prezidanto de la Moskva Terap. Societo, prof. d-ro V. Servins
k ij, kiu
diris: ,,Gravedeco sendube plimalbonigas la
pulman proceson. êar abortigo ne rnalutilas
al malsanulino, kontraue, gi forigas akrigecon de tuberkulozo, sel{Ve la gravedeco estas
interrornpenda. Sur la vojo al celo certe staras ankorau la demando pri embrio. Sed tio
êi estas por mi io tiom nekonata kaj pro blema, ke mi rifuzas gin diskonti, se mi devas zorgi pri la malsana virino". - Sed eu
oni de vas eiam en ei tiuj kazoj uzi abortigon?
ekaudigis nekuraga voèo de unu reparolinto .
,,Jes, êiam ·, certige kaj energie respondis la
prezidanto. La disputo finigis kaj tiamaniere
la tezo de la raportinto kvazau estis aprobita
de la tuta societanaro.
D-ro V. Sizemskij opinias, ke starigi la
principon de deviga abo:tigo êe êiu gravedulino, havanta tuberkulozon, oni povas nur,
forgesinte la tutan mondon por kelkdek malsanutnoj. Estas devo por êiu kuracisto memori la filozofifiln principon de Kant: ,,êiam
agu tiel, ke via agmaniero povu farigi generala lego". Do ni rigardu, êu la principo pri
la deviga abortigo povas efektive iam farigi
genera la lego. En Rusujo, kiel estas konate,
naskigas êiujare êirkaü 47 por 1000 da lo•
gantoj, t. e. eirkaü 6½ milionoj da infanoj.

Bonvolu elkalkuli, kiom dek- au cent- rniloj da
homaj embrioj estus pereontaj, se tuberkulozon oni povas konstati êe 50% (laü Brouardel), 61 ¾ (laü Lubarsch), eê êe 91 ¾ (Iaü
Burchardt) de Jogantaro ? Se tiuj t;i çiferoj
sajnas al Vi tro grandigitaj, ni prenu aliajn
ciferojn. Lau Leyden la nombro de ftizuloj
en êiu momento estas ne malpli ol 2% de la
tuta difinita logantaro. Sekve en Rusujo, kie
logas 144 milionoj da homoj, en e:u momento troYigas ne malpli ol 3 milionoj da ftizuloj. Se, ki el opinias Baumgarten, la plimulto
de tiuj malsanuloj farigis ftizuloj jam dum
enventra vivo, kalkulu do kiom da infanoj
estus mortigotaj laü la principo de deviga
abortigo? De alia tlanko konsideru, kiom da
gravedaj virinoj trovigas en mezo de tiuj
3 milionoj da ftizuloj kaj sekve kiom el ili
estus senfruktigotaj nuntempe kaj eiujare?
Tiamaniere la principo de deviga abortigo estas nenio alia ol ,,projekto de êiujara
elskrapado de tutaj generacioj ", neeble
estas gin alie nomi.
D-ro Sizemskij protestas kontraü uzado
de tiu êi principo kaj atentigas samtempe
al la demando pri tio, êu la homa embrio,
tiu èi nÎO nekonata kaj problema", povas
pretendi la memstarajn rajtojn por kuracista
defendo. La at'Ltoro traktas la tezon ,,la em•
brio estas io nekonata kaj problema" ne kiel
scienca, sed simple kiel nur fantazia. La
scienco komprenas la homan embrion, kiel
ion tre difinitan, tiom en gia formo kaj konstruo, kiom en gia disvolvo kaj vivo . Krom
tio nuntempe ne estas permeseble imiti malnovajn ,,spiritualistojn", kiuj vidis en borna
"foetus non
ernbrio du apartajn estaj ojn animatus" dum la unuaj monatoj kaj ,.foetus
animatus" dum la last.aj monatoj de enventra vivo. Ni nun havas antaü ni ne du, sed
nur unu homan embrion, konsekvence evoluciantan de la unua monato de gravedeco gis
la naski go. Se la enventra vivo efelüive havas la rajton por kuracista defendo, tiu êi
rajto egalmaniere estas apartenanta al la 10
monata, kiel ankaü al la 8 -, 6 -, 1- monata
embrio. La postulo kvazaü de ,,atesto pri
kapableco" de embrio estas malkonfonna al
generala homama profesio de kuracisto. Trapiko (perforacio) de vivanta embrio estas jam
malaprobita de la Belga kunveno de almsistoj
kaj ginekologiistoj. Oni arangas ankaü apartajn instituciojn por akceli la sparadon de vivo
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de frunaskitaj infanoj. Fine, kuracistoj ja neniam rifuzas helpi al idiotoj. mortantaj frenezuloj, profesiaj mortigistoj kaj aliaj krimuloj. Ciuj tiuj ei homoj, kiuj sendube estas
negativaj eroj de la socio, êiam havas kuracistan helpon kaj defendon en la okazoj de
malsano, vundoj, sangfluoj k. t. p. kaj de
la kuracista vidpunkto ili ne povas esti senigitaj je la rajtoj por tio êi.
Konklude la aütoro opinias, ke la principo de senfruktigo de êiuj graved ulinoj, havantaj tuberkulozon, kiu antaüdestinas por
êiujara pereigo multajn homajn ekzistaJojn,
estas plene for}etinda, kiel malhomama kaj

malprog resa. Senfruktigo estas perm.esebla nur,
se la embrio mem, êe cirkonstancoj, ~ange·
blaj per neniaj rimedoj, neeviteble estas pereonta - êu pro morto de la patrin o antau
ol la embrio farigos kapabla por memstara
VÎ\ ' O, êu pro kondiêoj de propra gia disvolvo
ekz. êe entuba gravedeco) . La aütoro tamen
ne pretendas senapelacie decidi tiun êi malsimplan demandon, li nur atentigas al gi la
kuracistojn kaj opinias, lœ dank'al gravega
gia . ocia signifo gi estas serioze kaj penseme
priparolenda en kuracistaj kunvenoj.

D-ro $idlovskij (Moskvo).

...

Ripozo dimanca de la kuracistoj.
Pri tiu punkto la nacia kunveno de la
francaj kuracistoj (kongreso de praktikistoj,
Parizo, 1907) esprimis la jenan decidon:
,,Kiel êiuj laboristoj, la kuracisto praktikisto havas la rajton ripozi dum dimanêoj
kaj sole urga cirkonstanco de tnalsano au
vundo kreas por li devon socian kaj homaman interrompi tiun rajtan ripozon. Konsekvence, la vizitoj, faritaj dimanêe, estos similigitaj al la urgaj Vizitoj kaj pagitaj duoble.
Escepto povas esti por êiu viz ito, farita pro
la deziro de la kuracisto mem, je horo, elel{tita de li, por malsanulo, kiun li nune kuracadas."
En Armentièresf kie estas dekdu kuracistoj, nur ok estas sindikatanoj kaj sep el ili
subskribis la specialan interkonsenton, kiun
ili uzas jam de pli, ol unu jaro. Gi kontentigas la kuracistoJn kaj ankai:i la klientojn,
kiuj êiam en la bezono trovas helpon. Jen la
artikoloj de tiu interkonsento :
l. Dimanêojn kaj festajn tagojn unu kuracisto deJoros por fari, anstatau siaj kunfratoj, urgajn vizitojn.
Lia ofico komencigas je la deka matene
kaj finigas noktomeze. Nur la prezo por la
noktaj vizitoj estos al li pagata; la prezo por
aliaj vizitoj apartenos al la kutima kuracisto
de la kliento.
3. Ciu el la sep subskribintoj dejoros
lauvice lai:i la listo, redaktita dum la kunve
noj de la Sindikato kaj ne konigita al la publiko.
--i. La kuracisto, kiu deziras esti anstatailita de la dejoranto, sendas al li unu el
siaj vizitkartoj, sur kiu li skribas la nomon
kaj la adreson de la kliento vizitota. Se la kuracisto forcstas, elsendas la karton la servisto.

La vizito estos rapideme farita de la
de}oranto, sen rimarkoj: se eble neniu diagnozo estos eldonita. Se la dejoranto devas
kontraiivole starigi diagnozon. li gin anoncos,
kune kun la kuracado, ordinita de li, sur la
vizitkarto antai:idirita; tiu t.i estos redonita, kiel
eble plej rapide, al la kunlrato austatauita .
Oni <levas skribi sur gi, eu la malsanulo estas
denove vizitota, au ne.
5. Kiam la kunfrato deziros fornsti la
tutan tagon, li povos peti la dejoranton anstatai:ii lin matene, sed la dejoramo ne estos
derigata fari liajn vizitojn aman la deka.
ü. La de}oranto povos ankai:i esti postulata al la akusadoj, sed mu êe la riêetaj
klientoj.
7. Por kutimi gi la klientojn je tiu dejora
ofico, estus deziri.nde, ke la kuracistoj vizitu
dimanêe siajn kutimajn klientojn kaj konigu
al aliaj klientoj, kiuj sin tumus al ili, la adreson de la dejorant o.
La ai:itoro de tiu arukoleto petas insiste
la fremdlandajn kuracistojn, ke ili bonvolu
konigi al li per pero de "Voêo de Kuracistoj ",
au ne en iliai landoj la
êu oni provis
êiusemajnan ripozon por la kuracistoj kaj se
g i ekzistas, diri, kiel gi funkcias. Kun helpo de iliaj respondoj povos esti verkita artikolo, dissendota a1 kelkaj francaj kuracistaj
jurnaloj neesperantistaj kaj tio êi altiros atenton al nia kara linls'·o, kiu sola permesas facile
tiajn interna ciajn enketoj n.
D-ro Briquet -Armentières
(Nord).

Francujo.
Rimarko de la redak .cio . Ni petas la
legantojn, ke ili bonvolu respondi la supran
demandon de la Aütoro kaj enkomune la
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demandojn, en nia gazeto al ili turuitajn. La
kolegoj, kiuj ne havas pli multe por sciigi,
volu almenaii skribi sur postkarto kelkajn
vortojn, ekzemple pri supra afero, ke la ripozo dimanêa en ilia urbo au lando ne estas
de la kuracistoj praktikata.
ê i u, krnnkam
Sed ne p r e r es pondu
eê malmultajn vortojn, êar nur tiaokaze nia
gazeto ne estos ,,voêo, vokanta sur dezerto"
kaj farigos vera interkomunikilo por kuracistoj eiulandaj.
Tiun êi rimarkon ni almetas kaj gin sub strekas pro tio, êar la enketon de nia fervora kunlaboranto s-ro Pérez el Hispanujo,
publikigita en oktobro 1908 en nia gazeto,
neniu respondis, krom la redaktoro sola, kvankam la temo pri impostoj de kuracistoj estis

tre alloga kaj ektusadis unu el plej aktualaj
demandoj internaciaj .
i tiun temon renovi gos en la sekvonta numero kaj esperas, ke
nia instigo ne estos ankaii en tiu kazo senrezulta.
Ni è1uj memoru, ke interalie la celo de
esperantista movado inter kuracistoj estas perfektigado en lingvo Esperanto, por ke ni povu
baldau elpasi kun nia lingvo internacia en
kongresoj medicinaj. Kaj estas nedubebla,
ke nenio tiom perfektigas en uzado de lingvo,
ol gia praktika aplikado en korespondajoj.
La redakcio êiufoje ordigos la ricevitajn
Pli detalaj
korespondajojn kaj ilin resumos
sciigoj estos presataj aparte en ,,Voêo de Kuracistoj ". êiukaze la nomoj de korespondanRedakcio.
toj estos citataj .

lnternacia
enketopn sekretoprofesiade kuracistoj.
(Daürigo)

Hispanujo.
I. Neniu paragrafo de la hispana legaro
devigas la kuraciston aparte gardi la sekreton profesian nek sankcias punon por tiuj,
kiuj ne plenumas tiun devon. La devo pri
sekreto profesia de kuracistoj estas do en
Hispanujo nur morala.
La manko de konkrete difinita ordono
en tiu êi rilato estas des pli rimarkinda, ke en
hispanaj kodoj estas klare ordonita analogia
devo por kelkaj aliaj profesioj.
Jen la du artikoloj de la puna kodo his pana, kiuj koncernas la rompon de sekreto:
,,Art. 378. La oficisto publika, kiu malka~us sekretojn, al li konataj pro sia ofico, aü
kiu eldonus dokumentojn au kopion de dukumentoj, al lia gardado konfiditaj kaj ne destinitaj por publikigo, meritos la punon de
ofica interrompo lau meza au pli malgranda
grado kaj monpunon de 125 gis 1250 pesetoj ".
,,Art. 379. La oficisto publika, kiu sciiginte pro sia ofico pri sekretoj de la privatulo, malkasus ilin, estos punenda per la punoj de ofica interrompo, malliberigo kaj mon·
puno de 125 gis 1250 pesetoj".
Nur la ei suprajn artikolojn mi povis
trovi en la hispana legaro pri la profesia sekreto de oficistoj. Atentu, ke la lego punas
pli severe la rompon de sekreto privatula, ol
de sekreto ofica.
Ordinare la sekreto kuracista ne bezonas
en Hispanujo paragrafojn, kiuj donus al gi
devigan forton, por ke gi estu gardata nek oni
·) Vidu la jarkolekton

~ ).

bezonas, lœ estu punata gia rompo, feliee tiom
malofta en nia patrujo. Sed êar la kuracistoj
estas ja homoj , povas esti, lœ iu el ili ne
plennmos tiun devon moralan kaj tial estus
dezirinda pozitiva ordono lega, kiu devigus
la kuraciston kaj punus la rompon de la sekreto.
Kontraue ekzistas paragrafoj, orclonantaj
al la kuracisto denuncon, ateston kaj scii
gadon .

a) Denuncado.
Puna kodo. ,,Art. 5 79. Estos punitaj per
rnonpuno de 5 gis 50 pesetoj (2 gis 20
Spm) aü per riproeo:
l. la kuracistoj, kiuj, rimarkinte en persono , de ili flegata, aü en kadavro signojn
de venenigo au de alia difekto, ne sciigos
gin senprokraste al la estraro, esceptinte nur,
se ili pro la cirkonstancoj estus meritintaj
punon pli gravan".
Kodo pri juga procedo. ,,Art. 262. Tiuj,
kiuj pro sia ofico, profesio au metio sciigos
pri iu publika delikto, devos tuj denunci gin
al juga kulpigisto, kompetenta tribunalo, al
distrikta j ugisto au en ilia manko al urba
gardisto au policano, plej proksima de la loko,
se la afero koncernas delikton, plenumatan
aü jus plenumitan.
Kiu ne plenumos tiun êi ordonon, igos
inda je monpuno, difinita en la artikolo 259
l5 gis 50 pesetoj), kiu estos de li el{zekuciita.
Se pro neplenumo de denunco igis sin
kulpa la medicina, hirurgia aü farmacia profesiulo, kaj se la delikto, ne denuncita, aparte ·
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nas al la deliktoj, enhavataj en la êapitro de
puna kodo, pritraktanta pri malbonfaroj kon·
trau personoj au pri suspek to de nasko au pri
morto de forlasita infano, la monpuno ne povos
esti malp'li granda, ol 25 pesetoj" (10 Spm.).
b) Atestado.
Kodo pri j uga procedo "Art. 410. Ciuj
logantoj en hispana teritorio, êu nacianoj, êu
fremduloj, se tio êi ne estas al ili malebligi ta, devas atesti laü jugista ordono, por konfesi ôion, kion ili scias pri la afero, pri kiu
ili estas demandataj, se por tio êi oni ilin
alvokas per la formalajoj , difinitaj en la lego."
La kuracisto ne estas esceptata de tiu
devigo.
Sed la jugistoj preskaü nen iam devigas
1a kuraciston atesti pri tio, kio apartenas al
lia sekreto profesia .
c) Sciigado:
Reskripto pri publika san eco. ,,§ 124.
êiuj kuracistoj, êiuj familiestroj , êefoj de establoj, labôrejoj kaj fabrikoj, mastroj au admi·
nistristoj de hoteloj, devas sciigi la urban

sanecan inspekt oron pri infektaj malsanoj,
difinitaj en la aldono n-ro 1-a, tuj kiam oni
povas prave opinii, ke tiuj malsanoj aperis
en la domoj aü establoj, konfiditaj al ilia direkto kaj zorgado ."
Kio koncemas la policajn kaj administraciajn oficistojn, specialaj legoj de la adrninistracia fako difinas la cirkonstancojn, en
kiuj la kuraci stoj devas sc iig i la oficistojn
nejugisto jn pri sekretaj detaloj, ekkonitaj de
la kuracistoj du rn plenumado de ilia profesio,
ekzemple pri prostituistinoj. Ankaü la kuracisto devas sciigi la adminis tracian oficiston
pri naskigoj de infanoj kaj konstatad i la
mortkauzon de siaj klientoj.
E n êi supra j klarigoj de la lega vidpunkto helpis min bonvole s-ro J oz e f o
S e i j a s C a 11e j a, distrikta jugisto en Vitigudino kaj entuziasma esper antisto, al kiu
mi tie êi esprimas koran danko n.
(D mwigota),
Rog elio Pérez D o1niugo. (Huermeces).

Revuo sc1enca.
Avizo!
Ni petas êiunadajn autorojn alsendadi al
ni aütoreferat ojn de iliaj verkoj kaj artikoloj
kiel ankaü ni petas la diverslin gv ajn referan tojn alsendadi samtempe Esperanta jn tradukojn
La Redakcio .
de iliaj referatoj.

Originalaj

sciigoj.

Seroprofilaktiko kontrau hidrofobio.
Jam en junio 1908 mi ekproponis modifon de la Pasteur'a metodo, nome inokuladi
anstatau la medolon kuniklan, infektitan per
konstan ta rabio (virus fixe), tian medolon kune kun sero antihidrofvbia kaj en estonto, se
la statistiko konfümos la eftkecon, nur solan
seron, ricevatan de êeva loj, inokulitaj per la
viruso de rabio. Aplikante tiun metodon de
julio 1907 êe llO0 kuraci toj , mi havis nur
4 kazojn de malsukcesa l{Uraco, kio kompare
kun la metodo Pasteur'a donas pli bonajn
rezultojn.
La sero estus tiom pli bona, ke oni povus la homojn morditajn ne elsendadi al la
institutoj, sed ilin kurac igi hejme de la ku·
racisto nespecialisto, êar suflêus nur liverig i
al si la seron.
Nune oni ankoraü ne povas decide aser ti
la efikecon de la metodo kaj oni devas gin
provadi plue dum 2-3 jaroj . Saj nas tamen,

ke la metod o montrigos bona, se gi jam g is
nun prezentas bonajn rezultojn.
Prof Odo Bujwid - Krak6w.

Interna

medicino.

Kluger.
(Krakov) . Neordinara kazo de
pürpuro hemoragika îulmorapida. (Przeglqd

lekarski 1908, n -ro 41). La kazo koncernas
22-jaran virino n, nutrantan sian 6-monatan
infanon. La virino ekmalsanigis 2 tagojn post
tritaga angino ee simptomo j de diatezo hemoragika kaj post 5 tagoj mortis. La mi~
kroskopa kaj bakteriologia esploro de la sango
kaj la sekcio ne liveris su flêan klarigon por
la etiologio de êi tiu kazo. Malgraü tio K.
emas al la opinio, ke la antaüirinta an gino
prezentis la enirejon por la infekto.
D-ro Fels.
B oc h e 11ski . Signifo de la esplorado
de sango en kazoj de septikemio. (L111owski

Tygodnik Lekarski. 1908 n roj 46, 47. 48 ),
La aütoro krom rnikroskopa esplorado aplikas
ankaü bakteriologian esploron de sango en
êiuj kazoj de septikemio. La rezultoj j de liaj
esploroj estas jenaj: I. E n kazoj de septikemio estas la prognozo ma lfavora, se mikroboj
cirkulas en sango _.en granda, kaj êiukaze en
tioma kvanto, ke estas eble ilin elmontri, êar
tio Ci pruvas, ke la bakteriocidaj ecoj de la
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sango estas nesufieaj ; 2) se inter eritrocitoj
aperadas specoj multformaj, multkoloraj kaj
nukleo havaj; 3) se la neütrofilia bildo de
la sango estas rimarkinde maldekstren trasovita; d) se konstante mankas eozinosorbaj citoj; e) se la hrvanto de eritrocitoj
estas plimalmultigita; f) se ee la samaj aliaj
kondiêoj ekzistas rimarkinda anizohipercitozo
aü anizohipocitozo. II. Kontraüe la prognozo
estas favora: a) se en sango ne cirkulas mikroboj, relative se ilia, kvanto estas tiom malgranda, ke la organismo povas ilin detrui per
ecoj bakteriocidaj de la sango; b) se la bildo
neütrnfilia de sango montras proporcion normalan, aü almenaü nemulte f,angitan; c) se
en sango trovigas citoj eozinosorbaj. m. Mal·
grau la desovigo de la neütrofilia bildo de
sango maldekstren la prognozo estas pli favora, se neütrosorbaj citoj de superaj ldasoj
4-a kaj 5-a ne malaperas, kaj gi estas pli
malbona, se samtempe kun la deflankigo de
la neutrofilia bildo rnaldekstren malaperas la
neütrosorbaj citoj de ..J.a kaj 5 a klaso. IV.
Kelkafoje post lokaligo de la malsaneca proceso aperas ne plimultigo, sed guste plimalmultigo de la nombro de leülrncitoj en la
sango.
B r a ileanu. Diaz9reago laü Ehrlich kaj
diazometrio. (Buletinul Societatei de -medici
din Jasi. 1908, n-ro 1). Por mezuri la gradon de la diazoreago la aütoro uzas solvajon: Feropirino O·O.S,Akvo dist. 14 cm. c.
Tiu ei solvaJo, preparita en epruveto, servas
kiel kompara modelo, ear gia koloro respondas al la koloro de urino, prezentanta komen con de la diazoreago. En alian epruveton, je
diametro egala kun la unua, oni enversas
5 cm. c. da esplorata urino, antaüe jam
miksita kun reagiloj laü Ehrlich kaj komparas gian koloron kun la koloro modela. Se
la koloro de urino estas pli intensa, oni markas la nivelon de la urino kaj aldonas tiom
da akvo, gis la lrnloro en ambau epruvetoj
farigas identa . La alteco de la alversita ali::vo,
mezurita laü milimefroj montras la gradon
de la diazoreago .
La aütoro povis per tiu metodo konstati
plej malgrandajn postsignojn de diazoreago
kaj ricevis statistikon pri diazoreago en diversaj malsanoj, lüu diferencas de rezultoj, atingitaj de aliaj aütoroj.
Li sekvis an lrnu la progresadon de la
intenso de diazoreago ee la tifa febro kaj
konvinkigis, ke la reago aperas inter la 5
kaj 8 tago de la malsano, ke la kurbolinio
diazometria plialtigas dum apero de lentoformaj makuloj kaj dum komplikaJoj de la malsano, ke la diazoreago malaperas ofte subite
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en komenco de 3 semajno, ke gi ree aperas
en refaloj k. t. p. êe pneumonio kaj aliaj
malsanoj la altigado de la lwrbolinio estas
signo de malbona aüguro.

Hirurgio.
Berg. (Frankf urto). Aldono al la nana
stato de diagnozado kaj kuracado de rena
tuberkulozo. (Medicinisch,e J{linik 1908, n-ro
35). La Îlnaj konkludoj de la autoro estas
jenaj: Se la tuberkulozo okupas jam ambaü
renojn, konserva kuracado estas tute prav 1:
gita. Se nur unu reno estas tuberkuloza kaJ
la dua bone funkcias, oni devas kiel eble plej
frue la malsanan renon eltranei. Se nur unu
reno estas malsana kaj la dua malforte funkcias la eltraneo de la reno estas ankali indikat;; post la eltranêo la dua reno atingos de.nove sian plenan funkcion. Se tamen la dua
reno funkcias malbone au tute ne funkcias,
aü gia funkcio estas necerta, oni devas mal ·
konsili la eltraneon de la reno kaj maksimume konsideri gian distranêon. La lasta operacio, estinta antaü la perfektigo de la funkcia rena diagnozado la sola eliro, perdas hodiau êiam pli la signifon en la kuracado de
D-1' 0 Fels.
la rena tuberkulozo.

F o g. (Kopenhago). Kazo de posttifa
ekstreme longedaura pusa ostito. (Deutsche

medic. Wochenschr . 1908,, ·>t·ro30). Pusaj ostitoj, simile kiel aliaj pusaj inflamoj dum la
tifo ne apartenas tute al maloftaJoj. Sed generale tifaj pusprocesoj aperas nur malfrue
post la in fekto; ofte post kelltaj mc natoj.
Krom en ostaj suferoj oni trovis la tifobaci•
lon dum aü post la tifo ankaü en aliaj procesoj, kiel ee empiemo, meningito, epididimito,
holecistito (inflamo de la galveziko) kaj aliaj .
Tifaj ostitoj, okazantaj aù en la periosto, aü
en la kortika substanco, aü en la ostomedolo,
disvolvig as, simile al aliaj tifaj sangoj, ordînare nur dum la resanigo, malofte ankoraü
dum la varmegeca stadia. Ofte la tiel noma taj posttifaj ostitoj posedas longan inkubacion
kaj ekaperas nur kelkajn · monatojn post la
ileotifo. Ordinare ti tiuj ostitoj estas relative
negravaj (benignaj), ne emante dum la plua
daüro al nekrozo kaj rnetastazoj; sed iafoje
ili povas ankaü esti tre obstinaj. Kaj tiel oni
priskribis jam kazojn de tipaj osteomjelito kaj
periostito, en k ies puso oni trovis la bacilon
de Ebert en puraj kulturoj ses kaj sep j arojn
post la tifo. Similan kazon de ekstrerne longedaura tifa ostito priskribas Fog. Kvar gis
dekdu monatoj (la malsanulo ne povis !)recize taksi ei tiun spacon ) post tifo aperis en
la malsupra parto de l'maldekstra femuro simp·
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tomoj de ostito, kiuj dum la daüro de 23 ja roj iafoje kun kelkmonataj aü ee kelkjaraj
interrompoj ofte denove eksplodadis , ordinare
kun varmegeco. Dum kelkafojaj operacioj oni
konstatis pusan inflamon en formo de limi ·
g itaj ostaj abscesoj kaj ee la last a operacio
difu zan osteomje liton, el kies puso F. elku lturis purajn kulturojn de tifobacil oj. La tu·
berkulozan naturon de la proces o oni pov is
ekskl uzi tiel tau la anamnezo kaj objekt iva
esploro, kiel ankaü laü la histolo gia kaj bak teriolog ia esploro de la elskrapita j gr anulacioj
kaj ostaj histoj .
D r o }els .
K 1~ s k (Krako v). Pri refleksa anurio
(Przeglqd lekarsk i 1908 , n-roj 42, 43). Kt.
ekspe rimentis sur 11 hundoj kaj atingis la
jenajn rezultatojn: La refleksa anurio estas
kvankar:n tre malkonstanta kaj ne prikalkulebla apero, sed gia ekzistado staras super
eiuj duboj. La eesado de l'funkc io de unu reno
pro ekmalsani g o de la dua ekaperas sur refleksa vojo de la simpatia nervaro. San gcirkuladaj malbelpoj en unu reno influas tuj la
urinsekre cion de la dua ; la kunpremado de
l'arterio aü vejno sekvigas malaltigon au ee
eesadon de l' sekreciado ankau sur la dua
flanko. Post eirkau.Ligode l' uretero sekreciigas
el reno unue la eefa j saloj kaj poste akvo.
La altigo de l'iJremo en unu reno aü la superplenigo de l' veziko influas malbone la
urinsekrecion en la dua reno . La troa superplen igo de l'veziko povas malbelpi la urinsekrecion en ambau renoj. La incitado de la
nervoj, precipe de la intestaj nervoj , sed ankau de la periferiaj, live ras tielsarne malhelpon
por la urinsekreciado. Dum la narkozo pligrandigas la urinsekre cio en stadio de la
ekscito kaj malgrandigas en stadio de la tolerado. Doloro ankau malbelpas la sekrecian
funkcion de la renoj .
Klinike ni diagnozas refleksan anurion
l. êe subita komenco, akompa nata ofte de
doloroj, 2. se ne an.tauiris hronika a vara sekrecio, 3 se ekzistas nenia kauzo, taüga
klarigi la anurion de la dua ren o, 4. ee tute
normala funkcio de l'amb1:1ü ren oj antaü la
ekmalsanigo, 5. êe relative bona stato kaj
aspekto de l'pacie nto malgraü la longa dauro
de J'anurio, 6. êe certe konstatita malhelpo
en unu reno, 7. ee subita malapero de la
anurio, aü spontana au post operacio .
D-ro Fels.

Malsanoj

veneraj.

samtempe kun la apero de sifilisa ekzantemo
malfacilan diabeton kun forta sekrecio de acetovin agro acido . Post interrompo de la enfrotoj kaj èe kontraüdiabeta dieto la diabeto
post ok tagoj malaperis, tiel ke la paciento
toleris bone 150 gr . de berara sukero sen
sukera sekrecio en la urino. Gi estis do kazo
de vera diabeto melita, dum en la gis nun
priskribitaj kaz oj oni observis dum la aperado
de sifilisa ekzante mo nur preterirantan glikozurion. Ni do devas akcepti kauzalnekson
inter la apero de la ge nerala konstitucia sifiliso kaj glikozuri o au , kiel en la dirita kazo,
inter diabeto. Kaj koncerne la kaüzojn de tiu
ei fenomeno oni_ povas sole supoz i, ke oka zas tiam interrornpo en la interna sekrecio
de la pankreaso, kai.iJita per la materisangaj
produktoj de la spirohet oj palidaj .
D-ro Fels.

Pediatrio.
Pirke t. (Vieno). Haüta reakcio de tuberkulino dum morbilo. (Deutsche vnedicin.

Wochensch . 1908, n-o 30). Tuberkulozaj infanoj perdas dum morbilo la kapablon reagi
je tuberkulino por êirkau unu ~semajno. Tiu
êi fenom eno de la mankanta reago ligas sin
eble kun la fakto, ke la tuberk uloza proceso
dum morbilo tre ofte plue disvastigas. E l tio
sekvas, ke pozitiva reakcio de tuberkulino
dum ia ekzantemo ekskluzas morbilon.
Dro Fels.

Ginekologio.
Fried man. (Krakov ). Novauteraringo
(pesaro ) kontrau utera kaj vagina prolapso.
(Pr zeglqd lekarski 1908, n-ro 43). La pesaro
estas el elast a drato kun kaueuka eirkau volvo
kaj kons istas el ringo kaj piedingo, kunligitaj per èarn iroj . Gi bone taügas por 6iuj prolapsoj , kiuj n on i ne povas aü ne volas ope racii, esceptante êe maljunulino j, kie pro malj unecaj sa ngoj (colpitis vetularum) la vagino
estas funelforma kaj gia enirejo (introito) largega. La nova uterrin go estas malpeza, facile
kaj sendolore en-kaj elkondukebla, permesas
la 6iutagan purigadon de l'vagino kaj - last
not teast - ne malhelpas la koitadon. (La
ringo estas ricevebla ee Reiner en Vieno).
D-ro Fels.

Anatomio pato logia.
Medicino eksperimentala.

Er man. (Berlino). Kazo de malfacila
N o w i c k i. Aneii.rismode antaii.aarterio
diabeto pro sifiHsa infekto. (Deu,tsche 1nedic. komnnikantade la cerbo. (Nowiny lekar skie
Vochenschrift 1908, n-ro 30). Un u -1-6jara 1908 n 1, 0 10). Tre ma lofta lokalizigo de la
. viro , sen hereda au nervo za sa rga}o riceva s

aneürismo,

granda

kiel fazeolo, sur la citita
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arterio. Kiom de la esploro histologia kaj
sekcia oni povas konkludi , gi estis de siftlisa
deveno. Krevo de la aneurismo sekvigis
morton de la malsanulo (viro).
No w i c k i. Esploroj pri apendico vermoforma kun konsidero pri giaj rilatoj anatomiaj kaj patologiaj. (Lwowski Tygodnik

lekarski 1908). La verka.îo, monografie traktata,
konsistas el du partoj. La unua priskribas
normalajn rilatojn anatomiajn de la apendico
vermofo r111a,sel{ve gian situacion, grandecon,
enhavon, vaskularizon, konstruon bistologian.
En la dua parto estas priskribitaj rilatoj patologiaj, do la sangoj, renkontataj ee inflamo,
signifo de situacio, enbavo kaj konstruo de
la apendico por g iaj sta:toj inflamaj, signifo
de traümo. La aütoro pri la patogenezo de
apendicitoj okupas starpunkton de la teorio
infekta. La materialo, uzita por esploroj, entenas 420 apendicojn, ricevitajn de sekcioj lrnj
18, havigitajn de opera cioj. La aütoro citas
ankaü serion de pli kuriozaj kazoj de apen
dicito.
Nowicki
kaj Hornowski.
Sangoj
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enkondukadis mikrobojn, produktantajn multe
da gaso, donis rilate al veziketoj efikon negativan eê tiam, kiam estis farita stagnacio
en vagino aü en intestoj. Al apero de la
dirita proceso inklinigas malordoj lokaj aü
generalaj en cirkulado. Klinike la pneümatozoj ne ba vas iom gravan signifon. (10 .desegnajoj).
Ho r n o w ski kaj N o w i c k i. ûlando
suprarenala kaj ateromatozo. ( Przeglqd te-

karski 1908 n-roi 2, 3). êar ekstraktaJoj de
la glanda suprarenala sekvigas plialtigon de
sangpresio, kiu estas konstanta akompananto
de la homa aterornatozo, la aütoroj celis
konvinkigi, eu en la glandoj suprerenalaj de
personoj kun ateromatozo de arterioj trovigas
la sangoj, tipaj por tiu ei proceso. Si mile ili
serêis, eu en glandoj suprarenala j de kunikloj
kun sangoj en arterioj post adrenalino ekzistas ~aj tipaj sangoj anatomiaj . Preciza esplorado de multaj glandoj suprarenalaj homaj ee
eteerpo de anatomiaj kaj histol ogiaj metodoj
esploraj elmontris, ke en la glandoj suprerenalaj eê ee homoj kun tre granda ateromaen aorto de kunikloj post envejnaj injektadoj tozo ne rekontigas sangoj specifikaj. Tio sama
de adrenalino. (Noiviny ' lehrskie 1908 n·ro koncernas la. glandojn suprerenalajn kuniklajn.
La aütoroj do opinias, ke la solvo de demando
11). La aütoroj injektadis envejne adrenalinon
al kunikloj, poste mortigadis la bestojn en pri rilato inter la glandoj supraren ::tluj kaj
ateromatozo trovigos per Îlemia esplorado de
diversaj interspaèoj de tempo , de kelkaj tagoj
gis kelkaj semajnoj. Esploro de la s1stemo g landoj suprarenalaj au de ilia interna sekreciado.
arteria montradis ee kunikloj , kelksemajne
eksperimentitaj,
makroskopajn sangojn en
J. H o r n o w s k i.
Pri neoplasmoj
aorto sub formo de aneürismojdaj konvekside la koro. (Lwowski Tygodnik Lekarski
goj kaj lrnlkiga.Îoj. Esploro mikroskopa luom
1908. n-rof 37, 38, 39, 40). La aütoro atentio elmontradis sangojn en meza membrano,
tigas , ke estas mankbava la klinika esplorado
karakterizajn per rektigado de fibroj elastikaj
de neoplasmoj de la koro, se g i elsereas iajn
kaj ee per ilia parta disfalado, fine per kalkaj
specialajn por ili simptomojn lrnj se gi mal·
konluementoj. La membrano interna montrad is multe konsideras iliajn simptomojn, depenapenaü tie kaj ie tre nerimarkindajn plidiki- dantajn de la lokalizo ; poste li pritraktas la
gojn. Tiuj êi sangoj ne devas esti identigataj
kazojn de primariaj neoplasmoj de la koro,
kun homa ateromatozo ; ili estas eble nur en la literaturo konataj kaj citas iliajn ecojn,
speco de kunikla ateromatozo kaj estas sen- karakterizaj n de vidpunkto de la patologia
dube kaüzitaj de adrenalino, kiu tie ei agas
anatomio, montras en serio de tabeloj ilian
ne sole kiel faktoro, plialtiganta la sangpresion,
lokalizon, aspekt on kaj klinikajn simptomojn
sed ankaü toksike sur la vazajn parietojn.
de êiu el ili, kiel ankaü la kaüzon de morto
No w i c k i. Pri h:ronikàj pneümato~oj en eiu speciala kazo .
cistojdaj (Pneümatosis cystoides) de teksajoj
Li aldonas du kazojn de primariaj ne(Lwoivski Tyg. lek. 1908). Sur la bazo de oplasmoj de la koro, de li mem observitajn:
plej granda, gis nun , publikigita, mater:ialo endoteliomon (observitan klinike kaj patolokoncerna la aiitoro alvenas al la konkludo,
gianatomie) kaj fibrornon (observitan patololm la gashavaj veziketoj en hronike formi · gianatomie ).
ga ntaj pneümatozoj cistojdaj devenas de fisuSur la bazo de siaj esploroj li eldiras la
roj kaj vazoj limfatikaj, nome dank' al pene- opinion pri tiel nomataj .,angiomata endocartrado en ilin de gaso el el{Stere (de intesto,
dii" ee novnaskitoj . Plue, i-arolante pri pavagino). La veziketoj povas cikatrigi. Pri tologianatomia diagnozado de la neoplasmoj, la
origino de la gaso, la aütoro laü siaj esploroj
aütoro rimarkigas la malfacilecon de la ilia di·
ne konsideras g in produkto de bakterioj. La ferencigo de ordinaraj koaguloj kaj la neceeksperimentado sur hundoj , al kiuj la aütoro
secon konsideri la tutan bildon de la sekcio

lO

voêo

DE KURACISTOJ

kune kun ekzakta esplorado mikroskopa. êe tio
êi li citas siajn erarajn diagnozojn makroskopajn kaj ra portas pri eraroj de aliaj aütoroj.
Li resumas rezulton de siaj eksperimentoj sur kadavro, de kiuj sekvas, ke êe la
sango de situacio de la kadavro la situacio de
la neoplasmo sangigas nerimarkinde.
Plue li parolas pri sekundariaj neoplas moj de la koro, denombras iliajn specojn kaj
karakterizon, citas ankaü siajn observojn, rimarkante, ke tiuj êi neoplasmoj clonas dumvivajn simptomojn nm tiom, kiom ili sin lokalizas en meza tavolo de la kormuskolo. La
aütoro alvokas fine la klinikistojn kaj patologianatomiistojn al komuna laboro por difini,
sin apogante sur la kazoj de neoplasmoj de
la koro, la topikan diagnostikon de la kormuskolo.

neniam êesos, gis la tuberkulozo estos daüre
venkita.
.1. H. Salisbury
982 .AdanM Et1·. Chicago, U. S A,

Historia

de medicino.

No w i c k i. Sekcio de la korpo de la
rego Jol!anoSobieski.(Pr zeglq,d lekarski1908)
En tiu êi disertacio, liveranta aldonan fragmenton al la historio de medicino en Polujo,
la autoro publikigas originalan lekston latinan
(kaj g ian tradukon) de la protolrnlo pri sekcio
de la korpo de la rego Johano Sobieski. Li
pritraktas unue ge nerale la iaman ekzercadon
de la sekcado en Polujo, poste, trnnsirante
al la pro '.:okolo de Sobieski, priparolas gian
devenon (el Munheno), kritike konsideras la
manieron de la sekcio, la priskribon de sangoj kaj la konkludojn, de ili deduktitajn. Sur
la bazo de tiu êi protokolo, kiel ankaii de
Medicine sociala.
notajoj fundamentitaj rilate al sanstato de la
lnstruado~ de geknaboj pri tuberkulozo rego Sobieski, la verkinto konkludas, ke la
en Unuigitaj Statoj. En kelkaj lernejoj la rego, malsana je diatezo uratika, suferadis
instruist0j komencas instrui la geknabojn pri hronikan nefriton kaj lia morto okazis êe
tuberkulozo kaj pri la reguloj necesaj, por sirnptomoj uremiaj, sed ne sekve de apoplek gin eviti . Grandaj kartoj kaj figuroj estas
sio, kiel gis mm opinias la historiistoj.
konstruitaj , por montri la efikojn de la malEibliograüo.
sano kaj la kuracadon per fresa aero. Oni
Camptodactylie.Déviations des doigts en
metas tiujn figurojn sur grandajn tukojn kaj
ilin êirkaüportas de lernejo al lernejo . Apud varus et valgus. (Malrektig ,oj de la fingroj al
ulna kaj radius a flanko ) De d-r o L u d o v i k o
la lernejo, eble sur la strato, la tukoj estas
- Chambardel,
Membro del'
etenditaj sur lignokadroj kaj la lernantoj, kiel Dubreuil
ankaii la pasantoj, povas ilin vidi. Tiu metodo Asocio de la Anatomiistoj kaj ano de la
altiras atenton de geknaboj kaj incitas scie- Antropologia Societo de Padzo. Vigot fratoj
eld. Parizo 1908, 51 paga volumo kun 21
mon. La geknaboj portas eh multajn hejmojn
rakontojn pri tio, kio okazis êe la lernejo kaj ilustrajoj. France.
Ne estis gis nun publikigita generala
pri la reguloj, kiujn la instruisto donis al ili.
laboro pri la malsamaj malrektigoj de la fmLa rakontoj vekas intereson de la gepatroj,
groj kaj ilia teorio: tiu manko nun ne plu
kiuj tiamaniere estas instigataj la hejmojn
ekzistas dank ' al la laboro de d-ro Dubreuilplibonigi. Oni esperas, ke tiamaniere multaj
malsanigaj kutimoj, malrapide, sed certe, Chambardel, kiu per siaj propraj observadoj,
per kritika ekzameno de l' antauaj verkoj,
malaperos.
En aliaj lernejoj la geknaboj ludas per alvenas al konkludo tute alia, ol la gis nun
modeloj de sanaj êambroj lrnj kun pupoj, proponit3 j.
La Kamptodaktilio ne estas efektive la
vestitaj konvene kaj sanige. Estas montrita
rezultato de inflamo kaj sklerozo de l'molaj
per figutoj la saniga metodo de la malfermado
de fenestroj por havi gi fresan aeron kaj sa- partoj de la fingroj, _kiel opiniis la artritisma,
necaj kaj malsanecaj metodoj de balaado. La tuberkuloza kaj infekta teorioj, nek eê degelernantoj estas instruitaj, ke la polvo enpor- neriga ·stigmato: ili estas nuraj anatomiaj ditas bacilojn de la malsa no en pulmojn. Krom versigoj de l' fingraj ostoj, diversigoj, kiuj
konsistas el oblikveco anstataii rektanguleco
tio estas arangitaj parolad oj kaj la lernantoj
devas skribi taskojn pri tio, kio ili estas aii- de l' artikaj surfacoj rilate al la fingra akso.
Tiu anomalio, en kiu multe partoprenas
dintaj. Kelkaj el tiuj êi ellabor ajoj montras
tre bonan komprenaclon de la afero. En unu heredo, kiel vidigas multaj en la brosuro relernejo la geknaboj mem per siaj manoj faris presitaj observoj, estas ofte denaska, am•
baüflanka kaj knracebla, kiam sufiêe frue oni
ekspozicion tuberkulozan, kiu aldonis plezuron
gin ekflegas .
al la lernado .
La verko estas ilustrita per multaj deTiaj metodoj de lernado faras komencon
segnajoj kaj fotografajoj, praktike kaj teorie
de batalado, en kiu la geknaboj estos bravaj
R. Badert.
interesantaj.
kaj instruitaj militistoj kaj kiu, ni esperas,
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Korespondajoj.
Svisujo.

G-en e v o. Permesu al mi rediri kelkajn
vortojn al s-ro Krajz. Vere en la kuracista
kunveno en Dresden ' mi esprimis la opinion,
ke ,,Voeo de Kuracistoj ~ ne de vas ekzistadi
per be po de 0ferdonoj, ea_;r,lasante flanken
multajn aliajn malopurtunaj ojn de tia helpmaniero, tia ekzistado neniam estos certa, ear
bonvolaj oferdonantoj ne estas tre konstantaj.
Nia estima ta redaktoro de ,,V. de K." ankaü
diras en n-ro 8-a: ,,mi konklud ::is konsente
kun d-ro Ostrovski" . Tute alia cst ·1s la propono de d-ro Kielanovski, ke oni mendu po
kelkaj ekzempleroj de jurnalo. Tiamaniere la
materia fundamento de jurnalo estos certigita
kaj la redaktoro povos trankvile laboradi por
gi. La sukcesa rezultato de tiu ei propono
montris gian praktikecon . Tiel same f~ris
ankau mi, kiam en 1892-a jaro nia sola jurnalo ,,La Esperantisto ·' povis perei pro manko
de abonantoj. Mi tiam abonis la Jurnalon centoble kaj uzis gin por la propagando. El tiuj
ei linioj la estimata kolego Krajz povas vidi,
ke mi. tute ne tiel facilanime decidas la malaperon de Esperanta jurnalo, kiel ~ajnis al li.
Mi estas nur kontrau ,,oferdonoj ", kiel netauga
rimedo. Se ni bezonas la jurnalon kaj trovigis sindonema kolego, kiu konsentis dediei
al g i sian laboron, sian tempon kaj -parte
ankau monon, ni ne povas resti nur simplaj
abonantoj kaj tute malatenti la materialajn
perdojn, ligitajn kun tiu Jaboro, almenaü dum
la unuaj jaroj, au nur ,,oferdoni" . Xe! por tiaj
necesaj organoj ni deV'as farigi au akciuloj
de entrepreno aü laüeble kelkoble aboni gin
por doni al gi certan kaj fortan monan fundamenton.
Mi uzas la okazon por konstati la praktikan valoron de propono, farita de d-ro Freudenberg en n-ro 9-a. Dum multaj jaroj en mia
atendé:ambro estis eiam elmetataj diversaj espe·
rantajoj: jurnaloj, libroj, fotografajoj po~tkartoj k. t. p. kaj dank'al tio tre multaj el miaj
klientoj farigis esperancistoj. :\li ankau varmege rekomendas tiun êi manieron de propagando, kiu praktike montris sin tre utila.
D-ro I. Ostrovski.

R.uslando.
Ti f lis o (Kaukazo). Post alvoko, ricevita
de la estimataj lrnlegoj d-ro Kabanov kaj
Éiidlovski, mi, kiel prezidanto de l'Imperiestra
Kaükaza Medicina Societo, faris en gia pu-

blika kunsido de la '.}9-a de oktobro paroladon pri T. E. K. A. kaj disdonis al la eeestantaro kelkajn dekojn da slosiloj kaj propagandaj folietoj . Espereble en proks_ima_esto~ teco mi sukcesos esperantigi kellrnJn t1fhsaJn
kuracistoj n kaj varbi ilin al nia unuigo.

D-ro Andrea Fiser,
Repn zentanto de T. E. K. A. por Kaükazo.

UnuigitajStatoj.
Chi c a go. La nuna tempo estas sub
signo de organizo. La regadon de la individueco venkas la komuneco. Super eio tamen
la profesio medicina bezonas organizon en
eiu lando kaj plue gi bezonas tutmondan organizon, por ke gi atingu siajn proprajn celojn.
Kaj la celoj kiaj estas?
1. Lau individueco: Izolite, la kuracisto
trovas sin limigita pri sia povebleco por akiri
kaj por disdoni la triumfojn de sia profesio.
Unuigite kun siaj kunlaborantoj, li povas eerpi
al si la rezultojn de la laboroj de êiuj, ankau
li povas fari eiujn kuracistojn partoprenantoj
je siaj propraj sciadoj. Plue, li povas oferi al
siaj klientoj la kolektan sciencon de la tuta
mondo.
J. Lau kolekteco : Estas multe da aferoj
pri kiuj la lmnhelpado de kuracistoj eie estas
necesa , por ke efektivigu plej bonaj rezultoj al la mondo. Tia estas la higieno, kiu
igos la kuracistarto de la estonta epoko. Tio
ei deYigas largan kaj amikan sociecon inter
kuracistoj de eiuj landoj. La popoloj, plie, kaj
la regis taroj bezonos konsilon de la lrnracistoj
pri certaj aferoj. La malbonoj de malsano
ja ne konas iajn limojn geograflajn:
tial
la kuracistaro devas esti samidea en eiuj landoj, por ke la celoj komunaj ne estu kontrauhatalataj per la celoj diversaj individuaj
aü lokaj.
3. Por ke oni kunstaru kontraù malhelpoj kaj protektu niajn proprajn rajtoj1l kaj privilegiojn, ligo komu;;a estas necesa. Ciam kaj
êie estos kelkaj, kiuj rigardos jaluze la pretendojn de la kuracistaro, ne konante, lœ la me·
dicina scienco, kiun ili ne scias, lrnj la kuracista konduto, kiun ili ne povas komprer.i,
estas Vere por ilia bono. Ekzemple: Unu el
miaj malsanuloj deziras a[ian opinion ol la
mia pri sia malsano. Anstatau ekpostuli, ke
mi gin akceptu, li sekrete alvokas alian kuraciston. Tiu ei, n_e sciante mian eldiron
kaj agadon, esprimas opinion malsaman pri
la kaüzo, naturo kaj kuracado de la malsano.
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Estas eble, ke tiu êi, pro manko de sciigoj,
kiujn mi posedas, estas malprava en sia opinio . Sed se eê li estus prava , lia kontrauado
povas efekti, ke mi en estonto evitus konsiligon, kvankam la interesoj de la mals anu lo
gin postulus kaj pro tio la malsanulo suferus
malutilon. La kuracarto diferencas de la
okupo komerca, êa r g iaj anoj estas kunhel
pantoj, ne kontraüùloj.
4 . Do la plej granda bezono profes ia de
la kuracistaro estas amikec o inter la anoj pro
unu kornuna celo, kiu estos plej bone efektiv igita per tutmonda ligo kaj tutmonda lingvo.
Je pli frue la kuracistar o igos per ling\"O
komuna unuigita en la tuta mondo , des ph
frue estos garantiitaj plej bonaj interesoj de
la scienco medicina, de la profesio kuracista
kaj ·antaü êio de la bono publika.
Kie devas ni serêi tian lingvon, se ne
en Espe rant o?
h'.iam ni estos atingintaj tian unuecon,
tiam estos eble kontraübatali sukcese la ven
distojn de sekretaj kuraciloj, la tro facilan
vendadon al la publiko de drogoj venen aj, la
malsan ojn sociajn, precipe venerajn, kaj iliajn
sekvo jn, nome la oftalm ion de la novna skitoj
k. t. p., la abort igadon kriman. Ni haltigos
la ma lplialligon de la prnzo de la servoj kuracistaj, êu kauzitan per malkara klientar o,
êu per malbonuzo de la hosp italoj kaj êesigos multajn aliajn agadojn, kiuj degradas la
kuracistarton .
D-ro Kenneth W . Millican.

Rumanujo.
Ga I a tz. Hodiau mi ricevis el Vien 'o
senditan de am iko medalionon malgrandan,
en formo de libreto kun nikela bindajo . Sur
antaüa flanko de la libreto estas reliefe stampica la portreto de Schiller, mala.itaüe la figuro
de sonorilo kaj interne trovigas presite la fama kanto de tiu klas ikulo: ,,die Glocke" (legu
di glokke *).
Tiu êi rnedaliono estas eldon ita por ho noro de la glora poeto kaj idealema viro, kiu
verke, reve, mense agad is daùre sia v iro por
la tuthomara libereco kaj frateco.
êe tiu okazo mi ekpensis, ke anka u li
estis kuracisto lmn varmesenta koro, kiu ne
konadis limojn de religioj au rasoj .
S 1j:1.1s, l<e la rolo de kuracistoj estas ne
nur lrnraci kaj flegi la korpajn vundojn de
unuulu, sed an lrnu prizorg i, pripensi, p rilabori
por la sociala bonfarto de la homaro kaj kontrau giaj sociaj mankoj kaj l<riplajoj.
Tiele do la movado Esperanta estis ekve") Signifas germane:

la sooor ilo.

kita de kuracisto , ricevita kaj dsvastigita de
kuracistoj. Solulo, li, la ekvekinto, volis venki
tiarn el la Varsovia ur bo la tutan universa lan
malpacon per komune intematia lingvo kaj
oferadis tiom da temp o, mono kaj labor o por
sia kuracilo, repaci gon ta la mon.don. La postsekvintaj k unb atalan toj trovigis ne rnalofte
inter la aroj kurac istaj . Tiuj komprenis tuj
unu la alian kaj sentadis baldau la grandan
valoron de la nove elpensita sociala medikamento kaj êiam denove sin vicigis kuracistoj
sub la verda standardo.
Ankaü tie-êi en Ruma nujo kuracistoj agis
tre efike en la afero de la komuna helpa
lingvo ; precipe en nia êefurbo Esperanto sulcJas multe da danko al la iniciatiyo kaj propagando de kuracistoj, nome al la dolüoroj
Robin kaj Kim e 1.
Sed pro tio ne kredu, ke la amaso de
lmracistoj tie êi estas Esperantemaj. Unuj, la
plej multaj el ili, harns certa jn oficoj n st atajn
aü privatajn kaj la g randaj okcidentaj movadoj intelektaj Jasas ilin apatiaj: la Es peranta ondofrapado ne povas tusi ilin en iliaj
okupadoj, mekanike kaj pace plenumataj Aliaj
sin dediêas al la politikaj afero j kaj inter la
restantaj doktoroj la plej multaj, kvankarn
spirite pli movigemaj, interesigas pli mu lte je
am uzaj ludoj.
Tamen du eminentuloj aligis de komenc o
al nia movado, ekkoninte gian valoron, tiel
pot la mondo, kiel ankaü por la kura cista ro :
la eksmin istro d-ro Istrati
kaj la armea
saneca inspektoro d-ro De m os te n.
ed pli rapide poros fari influon sur pli
intensa disvastigo de la intemacia lingv o int er
ni nur sukcesoj, veno ntaj de la eksterlando.
Dezirinde tial estus, ke lrnlegoj aü pro fesoroj
el F'rancujo au Germa nuj o skri be au buse
atentigu niajn aliajn aütoritat ulojn pri Esperanto.
La komuna interesigo por tutmond aj kuracistoj ne vekigis anko rau inter ni. · Izolite
sentas aü pensas la solulo pri tio, au pri tio
êi. Oni sin demandas, kial niaj autoritatuloj
malaltigas antaü la publiko ê i u l o k e, kial la
tendenco de la stataj kaj privataj est raroj
<=Stasêiam ~ma al plimalkarigo de nia pago
kaj al la plisimpligo kaj egalaêigo de nia terapio. Oni demandas , kial niaj metodoj de
diagnozo aü terapio restas tiel longatempe
konserrativaj, dum la scienco senêese antaüen
pasas. Oni miras, ke pruvi taj en unuj landoj
rimedoj kaj antaürirnedo j restas neuzata.i en
aliaj , ke tie êi oni provas objektojn au ajojn,
kiuj estis tute ja malp rosperint aj tie k. t. p.
La unuigo
por
interkonsento
kaj inte rrila to t u tmo nda de kuracistoj
estas
do afero nepre
sin al-
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trudanta
al ni kaj vere universala
k u ra ci s ta j u r na 1o est as nec es a j o.
Cent jaroj trapasis, de kiam tiu poeto
kun ideala altruista koro estis mortinta en
Gerrnanujo'. Nun alia, ankaü li poeto kun
bonema koro, verkas, varbas, vigligas la mon ·
don por eterna estonta paco, li, simpla kuracisto en Polujo kaj antaü mi jen mi Vidas
reliefan medalioneton jubilean, surhavantan
post centjaro la portreton de Zamenhof sur
unu flan.ka kaj la verdan stelon sur la alia.
Kaj la interkovrila j verdaj pagetoj de tiu
albumeto estas sonantaj al la legantoj nian

mondhimnon : ,,En la mondon venis nova
sento".
Gi sonas, kiel malproksima . gojsonorado. Sonas mondsonorilo, kreita de kuracisto,
de la un u a Esperantisto, kiu ekvolis kuraci
unu el la multaj socialaj malsanecoj de la
homaro !
Tion aü similon mi volis de plej longe al
vi skribi. Sed mi estas okupita de multaj
memaj prizorgoj. La pensoj tamen haltas tro
ofte ée la Esperanto.

D-ro S. Kanner .

K ro_n iko.
Tiun êi numeron ni eldonas pligrandigita
je 4 pagoj kaj esperas, ke plimultigo de abo·
nantoj gis 600 ebligos al ni resti êe tiu
amplekso, kiu apenaü- sufiêas por elêerpi kù·
rantan materialon kaj versimile jam baldaü
sin montros tro malvasta.
Pro manko da spaco ni prokrastas publikigon de la lista de abonantoj al la sekvonta
numero, kiu aperos en fino de januaro.
El multaj landoj alvenas raportoj pri
vigla movado esperantista inter kuracistoj.
Gojigas nin vasta propagando, ekokupanta en
Rusujo unu urbon universitatan post alia kaj
kies centro estas en Moskvo. De malgrandaj
komencoj en pasinta jaro elkreskis tie jam
suf1êe granda anaro Esperante -kuracista, precipe dank' al senlacaj penadoj de niaj estimataj kun laborantoj Moskvaj d-ro Sidlovskij
kaj doc. Ka ban o v. Tutrusa Esperantista
Kuracista Societo antaüanoncas sin, kiel plej
nombra kaj plej bone organizita filio de T.
E . K. A. Kun intereso ni observas ~ian pro·
gresadon, êar gi farigas laü plano, de ni
konsilata en artikoloj pri organizo, nome: per
lokaj unuigoj al naciaj ligoj kaj poste al internacia interligo. Nur tia evolucio de la organizo ~ajnas al ni gusta kaj promesanta suk ·
cesojn. Tial ni rekomendas al niaj amikoj la
ekzemplon de la Moskvaj kunfratoj. Pri tiu
êi temo ni estonte parolos ankoraü pli ekzakte.
S-ro K r a j z el Odessa sciigas, ke li
preparis rusan tradukon de la ,,Anatomia vortaro" de Bouchard k.aj ankaü Esperanto-rusolatinan fakon. Eble la kolegoj rusaj komuni kigos kun s-ro Krajz por utiligi lian laboron.
Ankaii d-ro U h 1 man n el Huttwill (Svisujo) okupas sin je vortaro kaj preparis Espe ·
rantan terminaron de la malsanof laii homo·
gena sistemo. Li prezez:itis sian verkajon al
la Akademio Esperanta kaj sendis al ni prov-

parton de gi, kiun ni presigos en la sekvonta
numero kune kun nia kritiko.
Sed publikigado de vortaroj sciencaj postu las grandan singardon kaj êiuflankan antaiistudon. Ni konsilas ne tro rapidi kaj dume
lasi al la verkistoj liberecon elprovadi la terminojn kaj esprimojn, kiujn êiu el ili upinias
plej gustaj.
La bonan ekzemplon de d-ro K lei der
sekvis d-ro Briquet
en Armentieres, enmetigante en ,,Concours Médical" artikoleton
pri T. E . K. A. kaj nia orgaho.
D-ro M i 11i c a n en Chicago konstante
atentigas pri Esperanto en la jurnalo de
Amerika Asocio Medicina. Li sendis ankaü
propagandan leteron al la ,,British Medical
Journal".
En ,,The North American Journal or
Homoeo athy" aperis en novembra kajero du
artikoloj poresperantaj, verkitaj de d-ro Fe ss end en el Newton Centre. En tiu sama
jurnalo ni plezure renkontis reklaman anoncon de la firmo "Campbell Electric Co." kun
alskribo, ke ,,oni korespondas Esperante".
D-ro Saque t el Nantes tradukis francen nian ,,enketon pri sekreto profesia de
lrnracistoj" kaj la artikolon de d-ro ~idlovskij
pri Ruga - Kruco, legis tiujn tradukajojn
en tiea ,,Societo de Medicino" kaj arnbau
verkajojn presis poste la ,,Gazeto Medicina
de Nantes". Ni petas la legantojn, ke ili
sàmmaniere uzadu niajn artikolojn por popularigi inter kuracistoj nian organon .
Lau .,Pola Esperantisto" la dentkuracistoj
esperantistoj fondis dum la kongreso Dresdena
apartan unuigon kaj aligis gin al la ,,Internacia
Federacio de Dentkuracistoj ". Ili decidis sendi
siajn delegitojn al la proksirna kongreso de
tiu èi ,,Federacio" kaj peni pri enkonduko de
Esperanto kiel Ç>ficialalingvo kongresa . Plue
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estis decidite ellabor i teknikan vortaron por
dento logio.
De "L'Enseignement
MéJicico-Mutuel Internationa l" en Parizo ni ricevis la jenan kom unika}on:
,, Konsente
k un la programo,
adoptita en 1906, ,,L'Oe uvre d'Enseignement
Médical Complémentaire par la \'i ite des
C-niversités Etrangéres"
arangos en 1909
voja go n por studoj tra Anglujo, Sk:otlando
kaj Irlando. La programo estas en preparo
kaj aperos en januara numero de l' ,,Enseig·
nement :\Iédico Mutuel International",
revuo
profesia, kiu êitempe publikigas la enketon
tre aktualan pri la privatdoce ntismo". Tiu ei
sciigo devus ekinteresi la estraron de T. E.

K. A. , ear la internacia vojago porstuda,
aran ga ta de E. M. I., taugos por elrnontri
utilojn de Esperanto.

La redakcio ricevis :
He n ri k o Hertz.
Jolanto, la filino de
l'rego René. Lau dana originalo esperantigis
Hj . J. Runeberg. êe: llarejo Esperant ista Helsin gfo rs . Prezo 1·25 fr. Vendata por pro fito de la propagando esperantista inter Finlandaj blin.duloj.
D-ro B a r a d a t. La tube rcu lose et les
Transactions. Genève 1908.

~

Komunikajoj.
II.

R.APORTO

DE

L..A.

T . E.

K . .A..

Sekvanlaj kolegoj aligis al la T. E. K. A.

51) D-ro V. Despeignes - Chambery,
52) ,, Roblot - Charenton,
53) Prof. Diakonov - Moskvo,
54)
,, Urvinskij
n
55) D-ro I. Popov
"
,,
56) ,, P . Kurkin
,,
57) ,, V . Levickij
58)
,, V. Jakovenko
,,
59) " S. Bogoslovskij ,,
60)
,,
" L. Tarasevie
,,
,, D. Îbankov
6 1)
62)
,, S. Kogan - Ruza,
"
T. Sokolov Klin,
63)
6-1-) ,, D. Nikitin - Wenigorod,
65) ,, V. Zerenin - Moskvo,
6t,) ,, S. Melenevskij
,,
67)
,, S. Bobrinskij
,,
,, M. Rezanov
68)
,,
69) ,, A. Desin
70)
,, A . Ostrouhov
71)
,, J. Abramson
72)
,, J . Borodin
73)
,, N . Virubov
n
74) ,, N. Ar}anikov
"
75) ,, V. Polrntilo
"
76)
,, Luce - Derby,
77)
,, K. C. Elsworth - Swansea,
78) ,, S. Goldflam - Varsovio,
79) ,, Henrylc Higier
,,
80)
" Gustaw Krukowski Varsovio,
81)
,. Maurycy Hertz
,,
82) ,, Jozef Goldbaum
,,
83) ,, Robert Bruce
D uncan,
84) ,, E. Cress,vell Baber - London,

85) D-ro
86)
87)
"
88)
"
89)
"
90)
"
91)
"
9'.:l) n
93)

Anakreon Stamatiadis - Samos,
Kleider - Aue
Corcellet - Algero,
Cabanowitz - Tilsit,
C. Braileanu - Negresti,
E. Rotschuh - Aachen,
Küppers - Berlin,
Alois Jouza - Strazek,
B. Polikier - Varsovio,
9-1-) " A. estakov - Horlovo,
,,
95) ,," A. C1tronblat
96)
N. Kapalkov - ;vroskvo,
" VI. Iljinskij - Rovenjki,
97)
98) ",, N. Anosov - Nara-Forninskaja,
J. Nekrasov
,,
99)
"
r. Goldobin
,,
,,
100)
,, Antoni Niediwiedzki - l\tiiôsk,
101 )
102)
Bol. Hanusowicz - \i\lilno,
" P. Gracianow - Lebedin,
103)

104)

"

"
105)
"
106)
"
107)
"
108)
"
109 )
"
110)
"
111)
"
ll2)
113)
"
114)
11:'>) "
"
116)
"
117)
"
118)
7l

,,

B. Perott -

Peterburgo,

A. Koslakow
,,
. êebotajev - Tiraspol,
S. Kabanov - Krasnokutsl{,
A. Spengler -- Peterburgo,
J. R;_arninskij :_ ~ororossiJsk,
M. Seukin - Orehovo -Zujevo,
K . Ugrjumov
,,
,,
A. Smirnov
"
"
V. Krilov
A. Kurina
"
,,"
D. Milovidov
Tjumen,
V. Olszewski - Wilno,
Radeenko - Borzna,
V. Bielilowskij - Hanskaja Stavka,
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_119) D-ro J. Fedorenko
Usolje,
120) ,, P . Kuskov - Moskvo,
"
121) ,, D. Pomerancev
122) ,, A. Nozej ko - Peterburgo,
123) ,, P. Soblotin - Rjazan,
124) ,, Kennet W. i!illican - Chicago,
125) ,, I. Gelibter - Zamosé,
126)
Paul Koenig - Colmar,
127) ,, L. Hoppenhendler - Vichy,
ice
128) ,, Stan. Muszyftski - Varsovio,
L29) ., Stan. Pechkranc
130) ,, vVadaw Sterling,
,,
131) " I. \Vortman
"
132) " Wlad. Freiidenson
,,
133)
Adam J\latkowski
,,
134) " D. Jurowski
"
135) ,, Jozef Kolinski
,,
136) ,, Jenny - Châlons -sur - Marne
137) ,, Pierre Corret - Versailles,
138) ,, Ferraton
,,
139)
,, P. Marécha l
,,
140) ,, Lenier - Saint-Cyr,
1-1-1) ,, A. Lauth - Saint-Germain en Laye,
1-1-2) ,, Dieterlen - Versailles, ·
1-1-3) ,, Edward Xit,zopolski - Knyszyn,
14-1-) ,, W. Golimont - Bolsze Wladimir skoje,
145) D-ro A. J. Goldman - Lodi,
146) ,, W. Schoeneich
"
147) ,, E. Kerer-Gers zuni
148)
,, St. Skalski
,,
149) ,, Joseph Jones - Leigh,
,, A. W. Harrison - ::vrossley1
150)
151)
,, Jozef Kaplan - Mit,dzyrzec,
162) ,, Smulders - Schijndel,
153) ,, Baradat - Cannes,
15cl.) ,, St. S-1:onimski- Varsovio,
155) ,, H. Kullack - Berlin,
156) " Schwab - Berlin-Schoeneberg,
157)
,, Breiger - Berlin,
158) ,, Egon Küppers - München,
l 59) ,, L. Szajerowicz - Lédz,
160) ,, L. Klaczkin
,,
161) ,, M. Goldberg
,,
lô 2) ,, Te odor Heryng - Varsovie,
163)
,, Stan . Mutermilch
,,
164)
,, S. Staads - Sioux City,
165) ,, Ludwik Knaster - Varsovio,
166) ,, Marjan Wilczynski - Zyrard6w,
167) ,, Aleksander Szulc
,,
16t;) ,, Ostrovski - Genevo,
169) ,, M. Tsukimoto - Kofu,
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P. Kozlov - Samara,
,, D. Naumenko - Vladikavkaz,
172)
,, S. Glebovskij - Ga!ie,
173) ,, N. Solovjev - Navaja Ladoga,
174) ,, M. Vakulenko - Sterlitamak,
175)
,, A. Trapeznikov - Ta'kent,
176) ,, Slonievskij - Slobodzeja,
177) ,, S. Stratonickij - Maklakovo,
17)
,, V. Koposov - Simbirsk,
179)
N . Portniagin - Orsk,
180) ,, P. Francov -- lvanovo-Vozniesensk,
1 L) ,, Olga Milenko - Troica,
1 2) ,, M. Hudelman - Koronovici,
1 3)
,, A . Henni - Tula,
l 4) ,, R. Popov - Galiê,
1 5) ,. A. Krjukov - Moskvo,
1 6) ,, P. Scepurjinskij - Erivan,
1 7) ,, Br. Russo - Erivan,
188) ,,
. Utjehin
"
189) ,, A. rvlojze - Peterburgo,
190) ,, A. Ljapin - Voronej,
191) ,, V. Szpijanowicz - Voronej,
192) ,, Al. Vejtzler - Rostov na Don,
193) ,, M. Bremener - Moskvo,
194) ,, I. Lubeneckij - Kazan,
19:'.>) ,, Waclaw Zaj1lczkowski - Wilno,
l9 6) ,, V. Sobolev - Poltava,
197)
C. j eglinskij
,,
198) ,, I. Andreev - Sofievka,
199) " P. Bodjanskij - Winnica,
200) ,, Antoni Elzenberg - Varsovio.

170)
171)

La Centra Komitato scigas, ke la devojn
de Kasisto de la T. E. K. A. bonvolis akcepti
Dr. Roblot - Charento n - (Seine) - Francujo,
al kiu oni devas sendadi êiujn monsumojn . Konforme al la I cirkulero, dissendita
al êiuj konsuloj de la T. E. K. A., la Centra
Komitato petas insiste sendi la kalkulojn al
la r.;:asisto nepre an ta ii I a 20 de Decembro
kaJ la precizajn listojn de varbi taj anoj kaj reprezentantoj al la Sekretario nepre antaii la
25 de De ce m br o, por ke oni povu pretigi
la intencatan eldonon de la la I. plena nomaro
de konsuloj, reprezentantoj kaj TEKA'anoj.
La Centra Komitato lrnre dankas la rusajn konsulojn, D-ron Sidlovskij kaj D-ron Kabano,-, por ilia energia kaj fruktodona laboro.

La Sekretario de la TEKA
Dr. W. Robin
( Varsovio, st,·. Senatonka 30).
2/ 12 1908.
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Dua Al voko al la Studentoj
medicino.

de

Ni insiste petas la esperantistojn Studen tojn de rnedicino, ke ili senprokraste bonvolu
sendi sian aligon al la ,,Studenta Sek cio", k iu
speciale por ili estas arangita ee Tutm onda
Esperanta Kuracista Asocio. Gis nun alvenis
al ni tro malrnulte da aligoj de la Eü roplandaj Studentoj , kiuj povis tion fari.
Estas tre dezirinde, ke eiuj est ontaj anoj
de nia Sekcio rapidu kaj klopodu por varbi
eirkaü si pli grandan nombro n da Studentaj
Kolegoj. De la rapideco kaj de la granda
nombro de la aligoj dependas efektive la
sukces o kaj la vigleco de nia movado.
Ni ne bezonas denove priparoli la utilojn,
kiujn eiuj ni ha vas en tiu afero; sed ni devas

aldoni, ke ili ankoraü pli evidente vidigos,
kiam funkciados kaj kreskos nia entrepreno.
Tu j kiam sufiea nombro da Studentoj
estos alig inta, ni malfermos grn van interr.acian enk eton pri n La studaj programoj por
la gr ado de dokt or'o de medicino", celantan
la reciprokan instruadon de la membroj.
Nun, samtempe kun sia aligo, sciigita al
la Sekretario , la Studentoj povas senpere sendi
sian kotizaj on por 1909 al l'Estimata l, as isto
de T. E. K. A.: D ro Roblot, Charenton (Seine )
Franclando .
Ni esperas, ke baldaü ni povos publikigi
tongan liston de Studer-1taj Sekcianoj.
La Studenta Sekretario :.

R. Badert, 35, Str. Michelet, Toiws (Jtrance).

Pri sango de la adreso bonvolu tuj sciigi la rcdakcion por eviti interrompon en ricevado
de la gazeto.
A

Jarkolekto 1908 de ,,Voco de Kuracistoj"
estas Jau provizo aêetebla êe la redakcio po prezo de I Spm.
Tiu êi unua jarkolekto enbavas interalie la sekvantajn verkajojn:
Enketo
internacia
pri sekreto
profesia
de kuracistoj.
Kodo deontologia
de la êambro
kuracista
orienta-galicia.
Detala
raporto
pri kunsidoj
de la Sekcio
kuracista
dum la Kong r e so esperantista
en Dresden.
S kizoj biografiaj
pri plei eminentaj
kuracistoj-esperant
i stoj
(D-roj L. L. Zamenhof, En1ile Javal, Kazimierz Bein, Henri Dor, Vallienne).
Ru g a Kruco kaj Esperanto.
Artikoloj kaj korespondajoj, verkitaj de kuracistoj el 16 nacioj.

,,Tra la Mondo''
tutmonda familia gaz eto . Kunlaborado pleje
internacia pri la plej diversaj temoj kaj landoj.
Jam aperis literatura j oj el êirkau 40 diversaj
landoj, Grava scienca parto, kun partopreno
de lnternacia Scienca Oficejo.
Tre tauga propagandilo por la Atendsalonoj
de Kuracistojpro giaj multaj ilustrajoj, 8 fr.
jare. 1 Numero 74 c. (30 sd.) êe Tra la
Mondo, Meudon (S.-et.-0.) France.

Oni ne sendas senpagajn specimenojn

lnternacia
SciencaRevuo
monata gazeto. Abonprezo jare 2-75 Sm. Administrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue

LAREVUO
internacia monata literatura gazeto kun la
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamenbof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la administracio : Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris.

Pola Esperantisto
monata organo de Polaj Esperantistaj Societoj, redaktata de d-ro Leono Zamenhof.
Abonprezo jare: 2 rb. = 5 fr . ~ 4 mrl{.
Adreso de la administracio : W arszawa (Varsovio), Hoza Nr . 40. m. 8 .

Bovy-Lysberg,Geneve.
Drnkarnia

Udzi a.l.owo,, Lwow , Kop ernik a 20.

