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KURACISTOJ
A

XVI.
internacia
medicina
kongreso
enBudapesto
(Hun~arujo)
de29.VIII.- 4. IX.1909.
Sub la protekt0 de la rega :\Iosto Franciska Jozefo I.

Alvoko.
1,;:
a raj samideanoj kaj ko\egoj !
La XVI-a internacia medici na kongreso
okazos de la '.!9-a de augusto gis la 4-a de
septembre 1909 en Budapesto, la eefu rbo de
Hungarujo. La diverslanjaj kuracistoj kolek tigo s tiam espereble grandnombre. Tiaokaze
kuracista grupo,
ni, la êi tiea esperantista
invita s tutkore Yin, êiujn ! Partopren u grandare kaj fervore al tiu kongreso I Jen deno ve
okazo lrnnatigi kaj valorigi nian karan lin gvon, por ke gi povu okupi eble plej baldai1
la pozicion, konvenan al gi . Ju pli multaj ni
kunvenos, des pli ni estos fortaj, des pli da
niaj idealoj ni povos realigi.
.Nia t1sko estos enkondukigi nian ling von inter la oficiale allasatajn, klopodi. ke
oni ekkonu bone niain celojn ka~ nian karan
Esperanton .
La êi tiea EsperantisL1 Societ◊ nin kunhelpos eiamaniere por igi tiujn t:1gojn agrab ·
laj kaj memorindaj por eiuj.
La kotizo estas 25 kronoj = 10·-1-(aku rate 10·39-1-) spesm iloj, kiujn on i sendu per
postmandato al la adreso : Prof. D-ro de Elische r, lrnsisto de la kongr eso, Budapest VlII
Esz terhazy-utcza 7 .
Inform oj n, aligilojn k. t. p . bonvolu postu li de nia grupo sub la adreso de D-ro
Korats J6zsef, en Budapesto, IV Muzeum kêirut lo.
Estu bonvenontaj !
Gis la revido !

Humgara Esperantista
Knracista Grupo.
Konstant:1 oficejo de la k ongreso :
Honora
prezidanto:
S ro profesoro
barono Frederiko de Koranyi membro de la
Akademio scienca kaj de la grand -sinjo ra
êambro parlamenta k. c.
Prezidanto:
S-ro profèsoro Kolomano
11üller, membro de la grand sinjor'a Cambro
par la menta k. c.
Generala
sekretario:
S,..ro profe soro Emil Grosz .
Kas i s t o: S-ro profésoro Julio Eli5che r.
Organizo de la kongreso.
La XVI internacia
medicina kong reso

okazos en Budapesto (Hung arujo de la '.!9
de ai1gust o gis la 4 de septembro 19\.,',,.
Povas par topr eni:
1. :i:iel aktivaj membroj: la kuracistoj,
kiuj depa g is la lrntizon de ~5 kronoj:
2. kiel neaktivaj membroj: la edzinoj kaj
la f1linoj de la kongresanoj;
volomaj parto preni en la privilegioj de la kongresa no_i. pagas po duono de la kot izo.
La kotizo estas se nd ota al la kasist o, la
aligilo al la generala sekretari o, almetante
vizit k:arton kaj rimarkigante la numeron de
la sekcio, en kiu oni volas pa rtopreni.
La membro j ricevos la unu an volumon
de verkoj de la kongreso kaj la volumon, kiu
enhavas la verko jn de l:i elekt ita sekcio .
La sekcioj de la kon g reso estas sekvantaj:
I An atom io, Em br iolog io, Hist ologio .
II Fiziolog io.
III Patolog io generala, Patologio eksperi ·
menta, Pato f1ziologio kaj Hemio patologia .
I\" :\Iikrobiolog io (Bakteriologio ), Anatomio
patologia.
\" Terapei1tiko (farm akologio , balneologiu,
terap!0 per f1zikaj rimedoj, k . t. p.)
\l In.:e:":1akuracado.
\"II Hirùrgio .
\lll
G·neko!ogio, Obstetriko.
IX Cfral:nclo~oX Pedia;rio.
XI :\"ervaj sufe;-adoj.
XII Psikiatrio.
ifiliàologio .
XIII Der marolog:o.
XIV ürologio.
XV Rino- laringologio.
XVI Otologio (samtem;,e la \'III·a interna cia otologia kongreso).
XV 11 Stoniatologio .Odontologio) .
XV III Higie no kaj Imunologio .
XIX Juga medicino.
XX ;.1edicino milita kaj militsipara .
XX[ ~ipa medicino kaj malsanoj tro piklandaj.
La scienca laborad o estos servata per
a) kun sidoj generalaj
b) kun sidoj sekciaj
c) ko munaj kunsidoj de kelka j sekcioj.
En la sekc ioj estas Jegotaj referatoj kaj
lai1vole elektitaj komunikajoj (rnportoj).
La mem broj povas partopreni ankaü en
laborado de kelk aj sekc ioj .
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La raportoj porns dauri maksimume 15,
la paroloj koncerne la refera toj n l 0, koncerne
la raportojn 5 minutojn.
La manuskriptoj de· la raportoj kaj rediroj devas esti transdonotaj al la sekretarioj
de la sekcioj ankorau en la Llgo de la kunsidoj, raportoj, au rediroj.
La lingro Esperanta estas uzcbla en la
sekciaj kunsidoj sed nur tiam, se iu el _la
eeestantaj kongr esa noj prenas sur sin la tujan tradukon en f,rancan, germanan, au anglan
lingvon.
Por eiuj sciigoj oni devas sin turni al
la sekretariejo de l' kongreso (Budapest VIII
Eszte rhàzy- utcza 7 .)
Komitato de sinjorinoj estas kreata, por
akcepti kaj gvidi la familianojn (edz inojn,
filinoj n) de la kongresanoj.
La kongresanoj, kiuj deziros uzi la internacian lingvon Esperanto, poYas sin tumi a l
sinjoro D-ro Kovats J6zsef, Budapest IV
Muzeumkorut 15.

D -ro Kovats Jôzsef
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kiel eble plej baldau al nia redakcio, por ke
ni povu p resigi ilian nomaron en plej prok sima numero .
êar en la kongreso esperantista en Bar celono èeestos Yersajne nur malmultaj kura cistoj, estus ko nsilinde aran g i generalan kun\·enon de la T. E . K. A. en Budapesto dum
inte rnai::ia kongreso kuracista.
Ni atentigas ankau, ke la kolegoj el
centra l<aj orienta Eüropo povas veturi al
kongreso esperantista en Barcelono per Budapesto kaj post kiam ili estos partoprenintaj
en la internacia kongreso kuracista alveni
ankorau gus tatempe al la kongreso esperantista, kiu komencigas oficiale fa 5 -an de
septembro, sed nur la 6-an de septem bro
komen cos siajn laborajn kunsidojn. Oni do
povas êeesti en arnbau kongresoj ee malgranda aldono de tempo kaj elspezoj.
Kolegoj, kiuj ne povas veturi Barcelonon,
pü\'Us post la kongreso en Budapest Yiziti
kelkajn urbojn universitatajn, ekz. Vienon,
Pragon, Krakovion .

Kolegoj esperantistoj, kiuj intencas partopreni en la kongreso, bonrnlu gin sciigi

D-ro Stefan Mikolajski.

A

Amika
Societo
delafrancaj
kuracistoj
porkompensajo
·dom
malsanoj.
Kiam komercisto mabanigas, lia eJzino
au liaj parencoj povas lin anstataui: male se
kuracisto malsanigas, li devas venigi anstatauanton diplomitan, kiun estos necese pagi
kaj se la malsano longatempe daüros . la klientaro iom post iom forkuros; sekve malrieeco
estas ebla.
Por eviti tiun bedau rindan eventualecon
la Societo ,,Concours MéJical" starigis en
189+ la ,,Amikan Societon de la francaj kuracistoj por kompensajo dum rnalsanoj". Gia
celo estas doni monan kom ;:,ensa3on al giaj
anoj, kiuj pro akcidento au rnalsano ne povas plu, eu kelkatemp e, e:.Idefinitive, rraktiki
sian profesion.
La kuracist o, kiu deziras aligi al la Societo, devas unue esti ekzamenata pri sia farto,
ear kompre neble tre bona sano estas postulata
por la akcepto.
La kompensa jo estas po dek frankoj eiu·
tage, komencante de la kvina tago de la malsano; gi restas sarna dum sesdek tagoj;
poste, dum la sekvantaj monatoj, la kompensajo estas po cent frankoj eiumonate, senlime
g is resanigo au morto.
La anoj de la Societo pagas eiujare kotizaj on, kies alteco sangas laü ilia a~o je la

momento da la aligo kaj !au la komb inajo,
ili elektita. Jen est as la diversaj kom binajoj .
Ko m b in aj o A. La asekuro kontr au
malsano eesas je 65 jaroj. Post tiu ei ago la
ano eksigos; li ne plu pagos kaj ne plu ricevos la kompensajon.
K o 111b i_na j o B. La asekuro dauras la
tutan v ivon. (La Societo opiniis, ke tiu-ei
kombinaJo estas tro multekosta por giaj financoj kaj ne plu akceptas novajn aligojn tielajn).
I..::ombinajo
C. La ano , gis la sesdekkvina jaro, ricevas kompensa jon dum malsanoj . je 65 jaroj li ricevas jaran pension da
mil ducent frank oj.
Ko m b in aj o D. Same, kiel la kombinajo C, sed, plie, la vidvin o ricevas jaran
pension da sescent frankoj kaj ee la morto
de la vidvino eiu el la orfoj ricevas jaran
pension (300 frankojn, se estas unu au du
orfoj - 200, se estas tri - 150, se estas
kvar - 120, se estas k vin k.t.p .); neniam
la pensiaro superos 600 frankoj n por unu
familio.
La kombina jo C. estas la plej bona, la
plej rekomendinda, precipe por la junaj kuracistoj. Je 65 jaroj ili ne ricevos plu kompensajon dum malsanoj, sed ili ne pagos plu
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kotizajon. Eble, ear la kotizajo estas iom alta,
oni povas timi, ke la kuracisto mortos, antau
ol ricevi pension kaj ke la sumoj pagi!aj es tos por eiam perditaj. Sed tio estas antau vidita. Efektive en tiu ei kornbinajo la ano havas
eblon asekuri siajn kotizajojn, por ke, se li
mortos antau la sesdekkvina jaro, la sumoj,
pagitaj de li por la pensio, estu redonitaj al
liaj heredantoj .
En eiu el la cititaj kombina:foj oni povas
pagi duonan kotizajon por ricevi nur duonan
kompensajon.
Ni diris, ke la kotizajo sangas !au la
ago kaj Jau la kombinajo. Nun ni donos kelkajn ekzemplojn, eltiritajn el la listoj, starigitaj de la Societo:
En la kombinajo A la jara koti zaJo estas
54 frankoj en 25 vivjaro, 59 fr. en 30 v ivjaro, 89 fr. en 50 Vi1/jaro, 112 fr. en 61
Vivjaro, kaj 118 fr. se oni aligas nur en ag o de
64 jaroj ; poste oni ne povas plu aligi.
En la kombinajo C (kompensajo dum
malsanoj gis 65 jaroj kaj poste pensio da
mil ducent frankoj) la kotiza jo estas 170
fran koj, se oni aligas en 25 vivjaro, 208 fr.
en 30 vivjaro, 261 en 35 vivjaro k.t.p.
En la kombinajo D la kotizajoj estas
komp rene ble iom pli altaj, sed ni ne kred as, ke
estas necese skribi pli detale pri tiu ei pu nkto.

E n kio konsistas la nekapa bleco pri laboro, kiu donas la rajton ricevi la kornpensajon? 1..,urnalsaneto suÎleas? ~e , sed estas
necese, ke la malsano au la vund o malebligu
al la kuracisto viziti ekstere rnalsanulojn; la
ordinacioj, kiujn la kur acisto povas doni en
sia hejmo, estas permesata j , esceptante la kuracistojn, kiuj kutirne ordinacias nur en sia
domo kaj neniam ekste re vizitas ma!sanulojn.
Kiam la kuracisto ne plu profesias, li ricevas
kompensajo n nur, se la malsano lin deYigas
restadi en sia eambro au lito.
Kiel la Societo kontrolas la deklaraciojn
de la kuracisto j ? Tuj, kiam an o ekmalsanigas, li dev as skribi al la sekre tario de la Societo kaj sendi atestajon de la kuracisto, kiu
lin kuracas; se tio ei ne estas farita dum la
dek unuaj tagoj, la kom pensajo por la tagoj,
kiuj anta uis la deklaracion, ne esta s pagata.
Dum la malsano eiudekkvintage la ano devas sendi novan atestajon de sia kurac ant o.
Kiam la ano estas res anigita ka j ekprofesias,
li de,as, antau la tria tago, avizi la estraron
de la Societo; se li tion ei ne faris, li pago s
monpunon da du frankoj por eiu tago.

D-ro Briquet
Armenti ères.

TutrusaEsperanta
Kuracista
Societo.
1. t. È. K S. hav as la celon disvasti·
gadi internacian helpan lingvon Esperanto
inter kuracistoj kaj uzi gin skri be, prese kaj
buse en internaciaj interrilatoj kun alilandaj
kurar.istoj.
2. Por tiu ei celo T. E. K . S .: a) aran gas komunajn kumenojn de siaj metnbroj ;
b-) malfermas lokajn filiojn kaj kun vokas
kunvenojn de delegitoj ; c) elektas iomte mpajn kaj konstantajn komisiojn por efektivigado de apartaj aferoj; d) eldonas periodajn
organojn i buleten ojn , cirkulerojn, brosurojn
kaj librojn originalajn kaj tradukitajn ; e) or
ganizàs ekspozic iojn , publikajn lekciojn, Es perantajn kursojn, bibliotekojn kaj klubojn
de kuracis toj-esperantisto j; f) organizas konstantajn oficejojn por informoj kaj spe cialajn oficejojn por kuracistoj espei-antistoj ee
medicinaj kunrenoj ; g) fondas prerniojn kaj
konkursojn ; h) fondas kapitalojn.
3 . Membro de T. E . K. S. porns farigi
eiu kuracisto , aprobanta la celon de la Societo kaj paganta eiujare en cent ran kas on la
difinotan membran kotizon.

Rima r k o. Kiu ne estas paginta la kotizon dum 6 monatoj, perdas la rajtojn de
Societano.
4 . ..\dministrado de T. E . K. S. konsi stas en: a) komunaj kume noj de Societanoj
kaj b KomitatO de la Societo. Kro me , se
fondigos lokaj fùioj. povas esti kunrnkataj
c, kun,enoj de dellgitoj.
5. Komunaj kunvenoj okazas ne pli ma l•
ofre, ol unu fojon eiujare kaj estas rnlidaj sendepende de rnombro de la kunvenontaj. La
anonco pri la kun,eno derns esti gu'>tatempe
publikigita per gazetoj kaj dissendita al la
Societanoj. La kunvenon malfermas la prezidanto de la komitato kaj la prezidanton de
la kum·eno elekt as la kunveno mem. êiuj
decidoj esœs akc eptataj per simpla plimulto
da voèoj. La korn una kunveno: a) elektas
memb roj n de la komitato; b) difinas la su•
mon de la membra kotizo (kiu ne <lems superi 3 Spm por unu jaro); c) pridiskutas la
raportojn pri la agado de la Societo kaj de
la filioj; d) revizias la kason de la Societo j
e) pridiskutas raportojn kaj proponojn pri
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eiuj demandoj, konformaj kun la taskoj de
la Societo kaj f) difinas lokon de la sekvonta
komuna kunveno.
6 . La Komitato, elektata de la komuna
kunveno, havas siàejon en Moskvo kaj konsistas el 5 personoj, logantaj en Moskrn, kiuj
inter si dividas la oficojn de prezidanto , sekretario kaj kasisto. êiu komitatano eksigas
post 2. jaroj; post ,la unua jaro 2 komitata noj eksigas per loto. La eksigintaj povas esti
reelektita j.
7. La filioj de T. E. K. S. estas malfermat aj, post deklaro pri tio ei al la komitato, de 5 lokaj Societanoj. ê iu filio estas
memstara en limoj de ei tiu regularo kaj
havas la rajton difini specialajn kotizojn por
filianoj, kiuj krom tio devas pagi la membran
kotizon en la centran kason. La specialajn
kotizojn kaj ankau aliaj n lokajn enspezojn
la f1lioj elspezas Jau propra volo. La filioj
elektas prezidanton, sekretario n k. t. p. kaj
repreze ntantojn al la kunvenoj de deligitoj,
po unu de eiu filio kaj ankorau po unu por
eiuj 10 filianoj.
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8 . La kunv enoj de delegitoj estas kunvo kataj de la komitato por antauafera pririgardo
de diverss pecaj proponoj kaj demando j , rilataj al la tuta Societo. êiujn decidojn de la
lmnvenoj de delegitoj , kiuj ne kontraudiras
al la celo de la Societo kaj regularo , la komitato plenumas.
9 . La kas o de T. E. K. S. konsistas:
a) el membraj kotizoj; b) el profitoJ de publikaj lekcioj, vesperoj , koncertoj kaj. spektak loj ; c) el monoferoj kaj d) el profitoj de
kapitaloj kaj eldonajoj.
l O. Ciuj sangoj kaj aldonoj al la regularo de T . E. K. S. estas konfirmotaj de la
komu na kunveno de la Societo post antau afera pririgardo en la kunveno de delegitoj.
11. T. E. K. S. kaj filioj havas hektografon kaj sigelon kun titolo en lingvo Es peran to.
12. Se la Societo estos fermita, eiuj kapitaloj kaj hav oj, al gi apartenintaj, estas
transdono taj al unu el medicinaj Societoj,
konsente kun la decido de la komuna kunv eno.

lnternacia
enketopn sekretoprofesiade kuracistoj.
(Daurigo).

Svisujo.
La demanda pri profesia sekreto de kuracistoj en Svisujo estas tre komplikita, ear ni
bedaurinde ankorau ne posedas gene ralan svisan punan kodon .
Tial estas tasko de la ~2 kantonoj doni
la rilatajn legojn.
Principe tiuj ei kantonaj kodoj ja akordi·
gas, ear ei tion kond ieas nia konstitucio, kvankam en detaloj ili iom disiras.
Do mi ne faros grandan mank on, citante
nur la paragrafojn de unu sola kanton o, la
kantono de Berno, kiu eiam antaüiris al eiuj
aliaj en interna kaj ekstera politiko .
En Bernujo ni havas principe tri legojn ,
hava ntajn informojn pri medicina sekreto kaj
sekrete co.
1. La Berna !ego pri punado.
,,
,, punprocedo.
2. ,,
,,
,,
,,
,, civilprocedo.
3. ,,
1. Lego pri punado :
La kuracistoj, vundkuracisto j kaj aliaj
san ecaj oficistoj, la apotekist 1j kaj la akusi stinoj tiel sa me, kiel eiuj, al kiuj pro ilia
ofico aü profesio sekretoj estas konfesitaj,
perfidinte ilin estas punotaj, se la matutilito
plendas , per malliberejo gis 40 tagoj au per

monpuno gis 200 fr. esceptinte, se ili per ia
lego aü per ilia devo estas devigitaj denunci.
2. Lego pri punproce do :
Same estas malpermesite
ausk ultadi personojn pri sekretoj, kiuj al ili
estas konfesitaj pro ilia ofico.
3. Lego pri civilprocedo:
Kiel atestantoj ne estas demandadotoj
personoj, al kiuj pro iliaj ofico, profesio, sekretoj estas konfesitaj, pri tiuj-ei sekretoj.
Kiel oni vidas. la ordonoj de tiuj-ei tri
legoj ne tute akordig as kaj tial naski gas
certa dualismo.
Laülege la kurac isto do ha vas la rajton
rifuzi la atestadon pri sekreto, kiu al li, kiel
kuracisto, estas konfesita.
Sed efektive tiu-ei rajto estas granda
iluzio, ear eiam kaj eiam okazas, ke rifuzintaj
kuracistoj fine tamen estas devigataj paroli
malgraü ilia plena rajto .
Nur antaünelonge okazis tia akra kazo,
ke la kuracisto rifuzis en mortigoproceso atesti
pri la antaüa saneca stato de l' mort igito.
Post longa rifuzado la jugistaro decidis, ke
tiu k azo ne estas komprenita en la rilata
paragrafo .
Dum unuf!anke la !ego nin devigas per-
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fidi nian profesian sekret on, aliflanke ni estas
eiam en dangero esti denuncitaj pro perfido
de sekreto kaj se tio ne okazas pli ofte, ni
dankas gin nur al tiu cirkonstanco, ke la
popolo ne konas la legon.

Antaun elonge ni ricevis per popola decido
bonegan civilan kodon kaj nun oni ellaboradas
punkodon, kiu certe forigos tiun-êi haoson.
D -ro Fr . Uhlmann

Huttwil.

La gazetarokuracistaen Pollandoj.
Pola gazetaro kw-acista ne estas multenombra, tamen gi portas inde la standardon
de la progres o kaj helpas al la pola kura cistaro sekvi rapidan fluon de la moderna medicino. Eksterlande nemulte konata, gi enhavas aldonojn al la trezoro scienca rimarkindajn.
Car kelkaj samidea noj polaj prenis sur
sin la taskon raportadi en kon cizaj referatoj
pri pli gra vaj oubli\ÙgaJoj , aperantaj en êefaj
polaj medicinaj Jurnaloj, mi skizos tie ei en
plej generalaj trajtoj la stato n de la pola
medicina jurnalaro.
La nacio pola, kalkulanta eirkaue 20 rnilionojn da anoj, havas proksimume 5.000 kuracistojn, el kiuj . 1500 logas en Galicio, aparten~nta al Austrio, g is 2500 en la imperio
rusa, 400 en germana lando , la restantoj en
aliaj diversaj landoj, precipe en :'.'\orda Ameriko .
Nur en Galicio ekzistas du universitatoJ
pollingvaj en Lwow kaj Krak6w kaj aliaj
kondieoj, favoraj por memstara scienca laborado. Sed pro multaj kauzoj la medicino en
Galicio disvoJ\·igas sub influo de la germana
skolo kaj subtenas intimajn rilatojn kun
scienca produktado gerrnana . La lingro ger mana estas instruata en ga liciaj lernejoi kaj
êiu instruita homo gin bone konas, la farmakopeo au.stria kaj aliaj rnedicinaj arangoj estas en Austrio preskau la samaj, kiel en Germanujo, la kuracado êerpas plejgrandaparte
rimedojn el la germanaj fabrikejoj, kiuj uzas
privilegiitan tarifon limdepagan kaj krom tio
la galiciaj kuracistoj ne malofte ekzercas praktikon en germanlingvaj landoj de Austrio
au en kuraclokoj, kie la lingvo ger mana kaj
germa na maniero de ordinac iado es tas uzataj.
La plej grava pola Jurnalo medicina eliras en Krakow (Krako vio) sub titolo ,,Prze•
gl~d lekarski" (Revuo kuracista).
·
Tiu ei semajna gazeto ekzistas jam 47
jarojn kaj pri riêa enhavo de diversaj fakoj
medicinaj povas konkur i kun plej bonaj eksterlandaj gazetoj tiaspecaj . Originalajn disertaciojn liveras êefe la krakoviaj universitataj
profesoroj kaj docentoj. La organo estas ope
a\:>onata por êiuj membroj de la Societo de

kuracistoj ga\iciaj kaj aperas en eldono de
1200 ekzempleroj.
De tri jaroj eliras en Lwow semajna ga zeto medicina • Tygodnik lekarski" (Semaj na
Revuo kuracista), kiu koncentrigas la produ ktajon sc iencan de la un ivers itato en Lw 6w
kaj noble konkurencas kun ,,Prz egl~d lekar ski". Kvankam bone redaktata, gi ne havas
certigita n subtenon kaj kalkulas ne pli ol 400
abonantojn.
En Krak6w eldonadas prof. \V i c h e rk i e w i c z specialan revuon monatan por oftalmologio: ,,Posti;:p okulistyczny(Progreso
oftalmologia ).
En Lw 6\\" aperadas monata rev uo por
higieno ,,Przegl~à higieniczny" (Remo de higieno,.
h:.rom tiu~ èi galiciaj gazetoj medicinaj
estas fond1ta amau - jaroj dusemajna gazeto
por aferoj profesiaj . etikaj kaj social-medicinaj: ,,Glos lekarzy·
\"oêo de Kuracis toj),'
kiu presigas : ::00 ekze:nplerojn kaj esta s legata preskaû de è.uj praktikaj kuracistoj en
Galicio. Gi rice,·as subvencion de la du Cambroj kuracistai en Galicio, kies protokolo jn ·
gi publikigas. _-\; niaj legantoj la gazeto estas
konata . èar gi la unua en Pollandoj starigis
kiel pioniro de Es;.-eranto, malfermante la en·
keton intemacian pri sekreto profesia de ku racistoj kaj krea.nte nian Esperanta n gazeton.
Tiu kuraga elpaso estis tre bone akceptita
dP. la polaj kuracistoj, interaiie pli ol cent
abonantoj de la gazeto , parte ankau univer·
sitataj eminemuloj alsendis al la redak cio
aprobantajn leterojn, konfesante g randan signifon de Esperanto por kura cistaj internaciaj rilatoj. La enke!o p ri sek reto kuraci sta,
Jaurnrte tradukata en ,, Gtos lekarzy", konYinkis dubemajn pri uzebleco de Esperanto
en sciencaj traktajoj kaj impulsis kelkdekon
da enlandaj kuracis toj al studado de Esperanto. La redakc io, restanta en la manoj de
la subskribinto, ne haltos en plua propaga ndo
kai esperas varbi por la movado esperantista
grandan parto n de sia abonantaro.
· En sub ru sa parto de Polujo W arszawa
(Varsovio) estas la centro de pola ku racista
verkado. La medicino tie èi ne malsatas la
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La subgermana parto de Polujo havas
germanan skolon, sed montras ankau influojn.
de la rusa kaj franca literaturoj, dt)m en Ga- nur unu monatan revuon kuracistan ,,Nowiny
licio oni preskau nenion sciigas pri rusa pro- leka rskie" (Novajoj l,uracistaj), provizatan je
verkajoj grandaparte de gal iciaj autoroj, ceduktado scienca kaj pri franca kaj an gla li
teraturoj oni trovas en enlandaj polaj revuoj tere tre bone redak tata . Entute la gazetaro
kuracista en Pollandoj luktas kun grandaj
multe pli maloftajn notojn, ol pri germanaj
malfacilajoj kaj estas preskau mirinde, ke en
verkajoj.
tiom neprosperaj kondi6oj g i povas ekzisti.
Plej legata semajna revuo varsovia estas
,,Medycyna", kiu antau unu jaro kun igis kun La abonantaro estas tre malgranda, dividita
eldonata de multaj jaroj ,,Kronika lekarska"
en tri teritoriaj partoj, vivantaj kaj ekzercan(l<ron ilrn kuracista) .• Medycyna" zorgas pre- taj la praktikon en malsamaj kond ito j kaj sub
cipe alportad i al la legantoj sciigojn, bezona - malsamaj influoj, d·o la kuracisto ekzemple
en subaustria Polujo nur tute escepte abonas
tajn en praktiko kuracista.
Prefere sciencajn publit::igaJojn enmetas · varsovian revuon kaj inverse. Tre sensignifa
,,Gazeta lekarslrn", (Gazeto kuracista), alia industrio farmaceiitika en Pollandoj ne liveras
sufiean subtenon por la gazetoj fakaj sub
semajna Jurnalo medicina . ,,Pami~tnik Tow.
lek. warsz." (La 111emorajoj de la Societo
formo de anoncoj kaj la polaj gazetoj kuracistaj grandaparte suldas sian ekziston al
kuracista varsovia) resumas la plej gravajn
anoncoj de fabrikejoj ge rmana j, parte anknu
publikigaJojn medicina jn, aper intaj_n en Polujo
Tre bele kaj ee lukse prezentigas ,,Prze- francaj, kvankam la prezo_ de an oncado es tas
glqd chor ob skorn ych i wenerycznych" (Re- proporcie malalta pro negranda nombro de
ekzempleroj.
vuo de malsmoj hau taj kaj seksaj), monata
La plimulto de revuoj medicinaj pol:lj
revu o iluslrita.
Plie eliras en Varsovio ,,Kronika denty- kovras deficitojn el privata ofererno de sin donaj kolegoj, kiuj komprenas la valo ron de
styczna" (Kronilrn dentistika), ,,Ginekologia"
(lrnn interrompoj), ,,Zdrowie" (Saneco), multe Jurnaloj fakaj por la nivelo de instruiteco kaj
profesi a lerteco . La kunlaborado plejofte est as
disvastigita revuo de higieno.
En Lodi, gra nda urbo industria de la senpaga au la aiitoro kontentigas _per mal
subrusa Polujo aperadis gis lasta tempo ,,Cza- granda honorario.
sopismo lekarskie" (Gazeto kuracista), moKiu konas tiujn cirkonstanco_jn, sentas
nat a revuo, entenanta verkajojn de praktikaj
estimon por la kreema laboro malgrau êiu_j
kontrau a}oj.
D-ro Stefan Mikolajsr.i.
kuracistoj provincaj.

Revuo sc1enca.
Av i z o!

ankau preparas por kontrolo tubeton kun nura
likva5o cerbo-spina. Oni metas êiujn en la
Ni petas êiunaciajn autorojn alsendadi al termo sta ton je 37° au 50 ' -5 5°. Post 8-10
ni aiitoreferatojn de iliaj verkoj kaj artik oloj horoj oni konstatas unuformàn malklari gon
kiel ankau ni petas la diverslingvajn referan - en la miksaSo êe la nuraj lrnzoj de mening1to,
tojn alsendad i samtempe Esperantajn traduk ojn rilatanta al la meningokolw de \Veichselbaum.
La Redakcio.
de iliaj referatoj.
Tiu reakcio estas êiam negativa êe la likvaJo,
devenanta el malsanuloj, sufe rantaj pro meInterna medicino.
ningito, ne rilatanta al la mikrobo de vVeichselbaum au êe la likvaJo de· sanulo . ê •i haVincent
k aj Bo Ilot (Parizo). Diagnozo vigas rapidan rezultaton kaj permesas uzadon
de la meningito cerbospina meningokokaper de likvajo cerbo-spina, el kiu la diplokoko
la ,,precipito reakcio". (Acad. de Méd. 16. tute malaperis. Tiele la menin gokoko pavas
marto) 0 fte la bakteriologiaj elserêadoj ne esti malkasata en likvajo nature mult em ikroba,
vidigas mikrobojn en la eksudato, êar tiuj êi kondite ke oni faros la reakcion je 50°-55° C.,
estas facile detrueblaj. La sekvanta metodo êar je tiu êi temp eraturo la ordinaraj baktepovas fari grandajn servojn por la uzado de rioj ne kreskas plu .
D-ro L. J.
la sero terapi o.
Netter. -Vailla r d. (Parizo). Meningitoj
En du tubetoj, kiuj enhavas, la unua 50,
la alia 100 g utojn da likva5o cerbo-spina,
cerbospinaj. (A cad. de Méd. 9. marto) El la
centrifugile klarigita , oni aldonas unu guton
rezultatoj, ricevitaj el kuracado de meningito
da antimen ingokoka sero ag lutenanta. Oni cerbospina per injektoj de ant imeningokoka
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sero en kavon en vertehraran, d-ro :Netter kon kludas, ke por esti efika , la sero devas esti
frutempe ensprucigita en la ka von j e g randaj
dozoj, t. e. 20 - 30 k. cm. êe la in fano, 40-45
k. cm. êe la plenagulo. Oni devas ripeti la
injektojn dum 3-4 ta goj sins ek\' e. êe unu
malsanulo la kvanto da ser o injek tita atingis
gis 6 20 k. · cm. Per tiu rimedo oni ricevas
grandan proporci on da resa nigoj, plimalgran
digas la dauron de la malsa no kaj forigas la
refalojn kaj la postr esta j ojn .
S -ro Vaillard samopini as; li dira s, ke
antau la uzado de la se ro du m la nun a epidemio en Eneux 'o el 5 malsan uloj 5 mortis;
depos t la ap liko de sero el 18 inje ktitul oj
nur 2 mortis .
D-ro L. J.
Bl a nc (La Roche sur Yon) . Kazo de

meningito cerbospina. kuracita per sero antidifteria. ( Caducée, 20 marto) êe tiu êi mal sa nulo, kies lil,\·ajo ce rbo-spina en hav is meningo kokon, la stato restis an korau malbona
pos t 29 tagoj, malgrau la ordina ra flega do :
kalomelo, var maj ban oj , gla <.:
io sur la frunto,
intramu skolaj injektoj de elektrar golo
B. faris unu injekton de anti difteria sero
je :20 k. cm.; 16 horojn pli poste la plibonigo esti s tre notinda. Dua injekto de 10 le cm.
estis farita pc.,st tri tagoj. La malsanulo farig is senfebra . Ok tagojn post la lrnmenc o de
tiu êi terapi o li estis tute resani g anta.
D-ro L. J.
Lenormand
(Pari zo) . Tetano mortiga

malgrau injekto intervertebra de magnezia
sulfato (So c. Méd . des !top. 5 . rnarto) Ce
viro 49-j ara , suferan ta pro malnova ulcero de
la krur o, profun de infektita, kvar tagoj n post
la a m put o, farita tra sanaj histoj kaj ku n
ordinaraj an tisepsaj zorgoj, subite aperis sub akut a tetano. Unue oni u zis la subhautaj n
injekt ojn de antitetana sero (20 - 30 k. cm .)
kaj hloralon; poste, la 9-an tagon, oni sen sukcese faris subhaütan in jekton de magnezia sulfato (2 k. cm. da solvajo 25¾); fine
la 12-an tagon, dum la stato es tis suf1êe
ma lboniginta, oni ir.jektis inter vertebre 2 k.
crr:. de 11 sama sol vaJO. Tri horo jn pliposte
la malsanulo subite mortis . La ma gnezia sul fato estis tro malfrue uzita, sed la auto ro de·
manda s sin, êu ne estis rilato inter la inter vertebra inj ekto kaj la morto. D·r o L. J.
P it s ch. Pri unu kazo de mericismo.

2 spec oj de tiu anomalio: l. Simpla mer.-:ism o, denaska, iafoje hereda. '.?. Patologia mericismo, sekvanta akutajn malsanojn au dispepsiaj n malordojn. La si•nptomoj estas sento
de geno , streêo de la diafragmo kaj de la
abd omena j muskoloj , pusanta la nutraJojn al
la kar dio, kiu cedas kaj ebligas supreniron
en la buson, kie la malbo ne maê1taj manga j oj denove estas maèataj. Remaêado okazas
post kvar onhoro gis -1- horoj. Revenas au
êiuj nutr ajoj, êu lik,·ajoj, êu maltluidajoj, au
11ur certa j nutrajoj ,Yiando, krudaJoj k c ..
Ce sim plaj mericismuloj la bongu-to de la
nutrajoj estas ko!lserrnta kaj la reengluto
ag rabla. Simpla mericismo povas dauri tutan
vivon, maloftigi au eê tute malaperi. \ïroj
pli ofre, ol ,1rinoj. gin suferas. Obsen·ajo :
Junu lo 151 2 jara. fortika, bonmuskolara . Lia
patrin o -1-0-jara, neuropatino kun kanozaj den toj. Li estas denaska mericismulo: nutralaro
revenas bongusta post -1-horoj per ne,·ola
kaj agrabla ago. èmj dentoj estas kariozai,
k vazau senseligitaj, kio estas aljug1ta al la ac ideco de la remaèataj nutraJoj. De lüam li
havas kompletan artan dentaron , parte mala
peris lia afekcio.
R. Bader t.
W olff - E i s ne r (Berlino). Pri netuberkulozaj kataroj de la pulmopintoj. (Jlledic.
Kli n ik 1909, 11 ro U) Netuber kul ozaj l<ataroj de la pulmopintoj tute ne estas tre malofta malsan o kaj ilia diag nozado havas g ran dan pra ktikan signifon. Kroenig unue prisk ri·
bis la net uberkulozajn kataroj n de la pu lm::ij
pintoj , kiel ,,koiapsc1telektazon kaj kolapsi n ·
duracion"; la klinika esploro ebligas ilian diag nozon. La lokaj tuber:..:ulinreakcioj (la kon j unk tiva, haüt a kaj pikreakcio) ne nur certi g as la diagnozon, sed plifadigas gin esence
kaj entu te al la praktikulo gin ebligas .'.\un e
trovigas multaj malsanuloj kun netuber ku lozaj kat aroj de la pulmpintoj en la pulmaj sanigejoj . Oni do devas ilin de tie torigi, êar
ilia est ado en tiuj sanigejoj estas por ili neracia kaj povas eê igi dangera. Lau 1-.::roe
nig
la kolapsa telektazo farigas per senpera asp iracio de polvo, sed eble ankau per igo de
malplenejo (vacuum ), se dum la inspiracio la
nazaj konkoj klapforme al la apartigilo (septum almetigas.
D -ro Fels .

(la Revue de Stomatologie 1909 n-ro 1)

A rd in-De 1th ei 1. Algero). Pneümonio
kun iktero. Hepatito kaj angioÎlolito pneftmokoka. (Soc. de Jléd. d"Alger . 10. j ebr .) Ce

Mericismo es tas malsano , êe kiu la nutr ajoj
englutitaj resuprenigas en la bu son, por ricevi novan maêadon, kiel êe rem aeant aj bestoj. La dentoj difektigas pro tiu anomalio.
Kuracistoj, kiel Fabrice d' Aquapendente ( 16 18)
kaj Brown-Sequard, estis mericismuloj. Est as

tiu kazo la iktero prezentis êiujn kar a kterojn
de la fluhalta iktero. La hemok ulturo, 1-rak tikita antau la senfeb rigo, donis puran kul turon
de pn eu mokokoj . La sam a bak terio estis trovita en la kraêa }oj de la ma lsanul o . La histolog ia esplorad o montri s hepatit on kaj an -
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gioholiton. En la mikroskopaj eltraneajoj la
pneümokokoj estis multegaj. Oni trovis ilin
preskau eie, en la kapilaraj ,·azoj, same kiel
en la hepataj èeloj, ee en la nukleoj de tiuj
eeloj kaj en la parieto de la galaj kanaloj.
Kontraue ili estis maloftaj en la porta vejno.
D-ro L. J.
:\1o 1o w (Sofio) . Pri pigmentajoj de la
busa kavo. (J\lledic. Klinik 1909, n-ro 10)
La pigmentajo j de la busa mukmembrano
estas neniel patognomona simptomo por la
Adisona malsano; ili povas aperi en normalaj
kondieoj sufiee disvastigitaj sur la tuta busa
membrano ee Ciganoj, precipe en la vireca
ago . Ce enlandaj Bulgaroj oni observas en
normalaj kondieoj pigmentajn makulojn sur
lipoj kaj gingiro, sed neniam en la pli profundaj partoj de la busa kavo. Oni povas
observi pigmentajojn de la busa kavo krom
en la Adisona malsano ankau ee aliaj suferadoj, kondukantaj al kaheksio kaj al priskribitaj jam de longe haiitaj pigmentajoj . Tiaj
sufe roj estas, krom la priskribita jam antaue
vagista malsano, ankau la hronika malario
kaj la pelagro. La diferencigan diagnozon
kompare k un la Adisona malsano oni povas
fari kun granda certeco, konsiderante eiujn
simptomojn, la astenion kaj adinamion, la
stomakajn simpt'omojn kaj precipe la sangojn
de la sango (eozinofilio ee pelagro, parasitoj
l<aj leukopenio kun relativa pliigo de la grandaj mononuklearaj leukocitoj ee malario) . êe
kombino de la Adisona malsano kun malario
au pelagro, kio ja, kvankam tre malofte, povas okazi, la diferenciga diagrrozo _estas tre
malfacila kaj dependos de la specialaj kazoj .
Tre grava estas la scio pri la mukmembranaj
pigmentajoj ee Ciganoj, por eviti falsajn diag·
nozojn. Koncerne fine la originon de la pigmentajoj la aiitoro supozas, ke ilia ofta ape·
rado per si mem kaj precipe ilia apero en
diversaj malsanoj, konduka ntaj al kaheksio
kaj haiitaj pigmen tajoj, ates tas pri tio, ke ilia
eefa kauzo kusas en la simpatia nervo, sed
ne en la glandoj suprerenalaj.

D-ro Fels.
Fa ure (Lorient). Kuracado de la pleiirito serofibrina per subhaiitaj injektoj de
antidifteria sero. (Soc. de Méd. mil. franc.
4. marto) La subhaiita injekto de 20 k. cm.
da antidifteria sero en 7 kazoj de sero-fibrina
pleürito estis sekvita de nenia reago kaj la
resorbado de la eksudato komencigis eirkaüe
48 horojn post la injekto , por farigi kompleta
post la tria, kvara au kvina tago, postlasante
nur kelkajn frotbruojn. La injekto estis eiam
frua (antaü la ok unuaj t11goj). ~ur unu fo·
jon, pro la masiva eksudato, dua injekto es·
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tis necesa kaj sekvita de la malapero senre·
D-ro L . J.
komenca de la eksudato.
W i r th (\'ieno). Kuracado de hemofilio

per seraj injektoj. (Deut. medic. Wochenschr.
190,9, n-ro 11) La malsanulo 14-jai'a estis
alkondukita hospitalon kun forta sangado el
nazb, gingivo kaj kun subhautaj sangadoj.
La sangàdo el la nazo ne eesis rnalgrau apli·
kado de ergotino, adrenalino kaj gelateno,
gis kiam oni la kvaran tagon de la sangado
ensp rucigis 20 cm.0 da difteria sero kaj post tri
horoj eesis la sangado. Poste ankoraü du fojojn ripetig is la sangado ee la malsanulo kaj
eiun fojon la sera ensprucigo sekvigis la sa·
D-ro Fels.
man bonan efikon.
Ga 11ois. (Parize ). Kiel oni devas konsideri la s karlatinon. (Bulletin Médical. 20.
febr.) La skarlatino ne estas malsano tiom
specifa, kiom oni g in pensis gis nun. Gi estas angine komuna kun ekzantemo flanka.
Oni observas tiun ekzan temon ee aliaj
cirkonstancoj : ee la hi rurgia septikemio, ee
la tifa febro, êe la puerperia febro. Tiam gi
estas la rezultato de streptokoka infekto, de·
veninta el vundo, el intesta ulcero au el
utero.
La streptokoko estas mikrobo treege va •
riema. Oni kunsuturu vundon nesufiee desin·
fektitan : preskaü certe oni aperigos erizipelon, eê se ne ekzistas en la êirkaüajo ia ajn
erizipelo . Kaj tiu ar tefarita erizipelo povos
naski erizipelan epidemion.
SimiJe streptokoko, fariginta skarlatina,
povos okazigi skarlatinan epidemion. Kio estas dangera pri la komunikigemeco, tio es·
tas la busaj sekreciajoj, ne la deskvamiginta
epidermo.
La kornunikigemo eesas, post kiam la
rinofaringito estas finita. Konsekvence oni po·
vas mallongigi la periodon de izolado kaj
perrnesi la eliradon de la malsanulo, kiam
la rinofaringito, akompananta la anginon, esD-ro L. J.
tas finita.
A. N. Sokolov.
Al la demando pri la

mikroskopa sango de la renoj êe iiolero.
(Ri-tski_jVraê 1909, n-ro 1) Gis nun oni ne
scias la kauzon de la sango en la reneJ ee
holero. La aiitoro esploris mikroskope la re·
nojn de 19 malsanuloj, kuracitaj per la sero
de ~urupov - kaj de 16 malsan uloj, ne kuracitaj per la sero. De 2-a tago de la malsano l' epitelio de glomeru loj proliferas, en gi
aperas graso kaj l'epitelio komencas forfali.
Same sangigas l'epitelio de la kapsuloj de
Baüman kaj de la korpetoj de Malpigio. La
epitelio de la torditaj kana letoj svelas kaj sub·
falas al la koagula nekrozo; la êeloj perdas
ilian suprajan parton, sed ili mem ne forfalas.
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Samajn sa ngojn oni observas ankau en la
ancoj de Henle. La ai:itoro konsente kun
Fraenkel opinias, ke la kau zo de la sango
en renoj estas holera endotoksino. La sero
de Surupov ne influas la renojn.

N . An osov.
V. R. StueleJ

, Al la demando priJa

kuracado per antiholera sero de J. z. Surupov*). (Ruski.J Vraê 1909, n-ro 1) La
autorc injektas unutempe enrejne kaj subhai:ite
po 60, 0 gm . da sero de Surupo v en miksajo
kun fiziologia solvajo (envejne 500, 0 3.500, 0 subhai:ite 200, 0 - 500 , 0 de
la lasta je 40 °- 45° C.) Li ripetas inje kton
1-6 fojojn. El 55 malsanuloj (51 en algida
periodo kaj 50¾ el ili da alkohol ismuloj) resanigis 3 1, mortis 24. La autoro ne opinias,
ke tiu ei sero havas gra van valoron, sed supoz 1s, ke kune kun pligrandigo de la dozo
kaj pliperfektigo de le me todo seroterapio de
h olero havos estontecon.
N. Anosov.
h

Hirurgio.
F. Ca lot (Berck). Prognozo de la eksteraj tuberkulozoj.La riskoj de morto kaj
la rimedo ilin forigi. (Joun~l des Praticies,

n-ro 12. 20. marto 1909) La autoro l(onkludas:
,,Ekzistas tri riskoj de morto ee ekstera
tuberkulozo :
1-e. Ami I o id a de g en e r ad o de I a
he pato k aj de l'reno, kiu kauzas 9110 de
la mort oj. Tiu ei deg enerado okazas pro mal·
fermigo de l'tube rkulozaj fokusoj. Por vin
ga rdi certe de gi, sufiea s malhelpi tiun mal·
fermigon. Alivorte vi devas neniam operacii
tuberkulozojn, neniam malfermi tuberkuloz aj n
abscesojn, sed ilin punkcii kaj injekti.
al
2-e. General igo de la tuberkulozo
la pulmo, al la reno, la la vez iko. Vi gin
preskau eiam evitos, se la ma lsanulo vivadas
ekstere, en libera aero de l'mateno gis la
vespero , kaj se vi evitas en la, loka kuracado eian per fortan operacion, t. e. vi devas
malrapide kaj grade rerektigi la malrektajojn
de koksal gio, malsano de Pott kaj blankaj
tumoroj.
3-e . Men i n g it o. Vi gin eiam au pres kau eiam evitos, pliigante la ge ner alan fortike con de l'malsanulo (kaj por tio restado
su r marbordo estas evidente la plej bona, sed
ne evitigas obser va di la nervajn infanojn, por
ilin bone alkutimigi al la mara klimato ), certiga nte la cerban ripozon de tiuj malsanuloj
*) J. Z. Sur u pu v. Al la dernando pri r icevo de
la kuracila antiho lera sera. - Rusk ij Vraê 1908, n-ro 40 .

kaj evitante eian sangan operacion kaj rapidan
rerektigon .
f<:aj nun vi scias, kion v i rajtas respondi al tiuj g epatroj, kiuj, alkondukinte mal·
sanul on kun ekstera tuberkulozo , vin tuj de
la unua tago demandos, eu li resanigos. Jes,
vi povas promesi, ke li resanigos, au. pli
vere, ke v i lin resanigos, ear li efekti ve ne
resanigos mem : li ne resanig os , se li estos
trafe maltrafe kuracita; li resani gos, ear vi
scios fari tion, kio estas necesa kaj vi scios
eviti tion, kio povas malhelpi au kompro D-r o Pier re Corret.
miti la resanigon".
G ü t i g. Unu kazo de gangrena inflamo

de la galveziko sen konkrementoj. (Berlin .
klin. Wochenschr. 1909, n-ro 7) C nu 58
jara viro ekmalsanis subite inter grandegaj
doloroj en la hepata regiono, elradiigantaj ma lantaue11. Iktero, febro, vo moj rnalest is . En la
lastaj du tagoj nauzoj kaj ruk toj. Pro la nauzoj, singulto kaj 120 pulsoj oni diagnozis perforati van peritoniton. Ce la laparotomio elfluetas malgranda kvanto da verda fluidajo, la
tuta galvezi keto estas gangrene detruita; ko lapso, morto. Kaj la operacio kaj la sekcio
ne montris ee post signon de konkrementoj .

D·ro Fels.
N. Solo vie f. Kazo de hronika intesta

malpasebleco. (R-uskij Vraê, 1909 n-ro 9.)
Priskribata estas kazo de preskau plena
intest a malpasebleco , en kies se kvo juna virino tute konsumigis . ê e g enerala konsumiteco de la korpo altiris atenton senmalsana
koloro kaj aspek to de la vizago en foresto
de vomaj paroksismo j. Anamnezo notis kelkaj n abortojn kaj .;.edifinitan ekzantemon en
infanago.
Estis klare videbla peris taltiko de
la intestoj kaj audebla lauta intes tomurmurego. Diagnozi ta esti s ben igna tumoro de in·
testoj kun supozo je gu mat o s ifil i ti ka.
Nelongeda ura kuraco per hydrargir o kaj jodo
ne hav is sukceson. Post laparotomio tro vigis
mallargigo de maldika int esto per disvolviginta
en gia maso tumoro. Piena resekcio de la
intesto kun forigo de tumoro, rapida resanigo .
En tri monatoj la malsanulino alpnmis florantan eksteraJon. Mikroskopia esploro de la tu ·
moro montris konstruon de granulomo sen
nesta disfalo (gumma sifiliticum).
C o en on. Kankro pro Rentgena radia-

do. (Berlin. klin . Wochenschr. 1909, n-ro 7)
La autoro kunkalkulas 36 kazojn de kankro,
kiu send ube igis sub la influo de la Rentgenaj radioj kaj aldonas ank orau unu kazon el
sia propra obser vado . Unu 41 jara elektroteknikisto ee Rentgenaj instalacio j, laboranta
en êi tiu metio dum 10 jaroj, ricevis komence fortan ekzemon de la maldekstra mandor-
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Poste farigis ulcerantaj lokoj sur la mon
helpo de volo ankoraü povas retenadi en la
kaj meza flngroj. La mikr oskopa ekzameveziko certan kvanton da urino, nokte la
vidigis kankron (kankroidon). Post eltrane o lasta, renkonta nte sur sia voje nenian baro n,
êiam libere eligas.
ambaü falangoj sekvis resani go.
D-ro Fels.
Kuracade. Bugiado de uretro kaj lavade
A. L. Mencikovski.
La kuracado de de la urina vezike per 1¾- 3 °lo solvajo de
la nokta kaj taga netenado de urino. (RuskiJ nitrate argenta, per solvajo de albargino, de
novargano k . s. ekzemple eiut ritage .
Vraê 1909 n-ro 10).
Per helpo de cistos kopo la aütoro
La kuracade de la netenado de urin o
estas gis nun malmulte sukcesa, ear la esenc o konvinkigi s , ke post la kuraco la nombre de
la san gporta ntaj vazoj en la urina j vojoj en
de la sufero estas malmulte konata .
la 1-a kate gorio plimalgrandigis, en la 2-a
Bazante sur siaj kazej , d-ro i\Ien cikovski
pligrandigis .
konkluda s, ke en tiu êi afero eio dependas
Cititaj de la aütoro kvar kazoj estas
de la grado de sentemece kaj sangpleneco
de la mukaj membranoj de urin 1 veziko kaj efekt ive tre konvink antaj. Proponita de li
metodo meri tas esti provata .
uretro. La aütoro diferencigas du kategerie.in.
D -ro J. Gelibter (Zamosé).
1. La muka membrane de urine lkondu kanta j (kaj - êe knabinoj - se ksaj) vojej estas
sentem a kaj tro sangplena. La plej facila
Stomatologio .
tus o al ili estas tre dele riga kaj ee elvekas
kunp remon de la piedej. Enkonduki katete ron
M ü lier. Pri dentaj neüralgioj, speciale
oni povas nur sub bloroforma narkozo kaj
pri orela neüralgio de denta deveno. (Zeitee tiam ne sen malfacileco. La mukmemschrift f Ohrenheilkitnde, volumo 57) La
brano de la veziko kaj uretro enhavas den- plej grand ajn neüralgiojn elvokas malsanoj de
sajn retejn de sangportantaj vazej.
la malsupraj molaraj dentoj. pli ma lofte tiuj
E n tiuj ei kazej la plej malgra nda kvan- · neuralgioj estas provokataj per malsanoj de
to da urino reflekse elvokas tiom fortan la supra j molaraj dentoj. M. turnas la aten kuntirigon de la eljetanta muskulo (detruser ) ton pri graveco de preciza esploro de la den de la urina veziko, ke ee tage, dum la volo toj en tiuj kazoj de orela neüralg io, kie ni
de paciento agas, la sfinktero estas tre facile trorns kaüzon nek en la supraj spir vojoj nek
venkata kaj urino eligas .
ankaü generalan kauzon kaj citas unu kazon,
Por venki la trosente mecon kaj la tro- kie li pro orela neuralgio eê faris eleizon de
sangplenecon , la aütoro aplik as miksajon de la masto jda proceso kaj poste mentrigis kiel
kauzo de la neuralgio nekrozo de pulpo de
1 ¼- a solvajo de kokaino, eükaino k. s. kun
mals upra molara dento; ekstere la dento ne
111/0 0 solvajo de adrenalino ( 1 guton por 1 kuba
D -ro Fels.
diferen cis de aliaj .
centim. de la unua ). êe knabinoj li metas
peceton da vato, trempitan en tiu ei fluidajo
sur la mu kmemb ranon eirkaü la malfermo de
G1nekologio .
uretro; pest 3- 5 minutej li enkondukas
uretr an bastoneton , êirkaüvol vitan per vato,
Th u min (Berlino). Seksaj signoj kaj
trempita de tiu sarna rniksajo. Ce knabej per superrena glaado en ilia reciproka rilato.
gonorea speruci gilo li ensprucig as en uretron
(Berliner klin. Wochenschr. 1909, n-ro 3)
certan kvanton, laü la ago de pacie nto, da Jam de longe oni turnis atenton al reciproka
tiu ei fluidajo. Poste li kateterizas la uretr on. dependeco de glandoj kun tiel noma ta interna
Samtempe, laü bezono, oni povas ordinacii sekrec iado. Tre interesanta estas la rilato de
internen bromajn preparajojn kaj apliki banojn,
la superreno al la seksaj signoj, precipe en
kies varmeco estas iom post iom - ekzemple
kazoj de hermafroditeco . Neugebauer obsereiutage je 1 ° - plimalalt igata, ekzemple de 28° Vadis en 13 kazoj de hermafroditeco hiper g is 20 °.
trofiajn sangojn en la supe.rreno kaj krom
2. Al la dua kategorio apartenas kazoj,
tio tiel nomatajn Gravitzajn tuberojn en la
en kiuj la mukmembrano de urinelkondukanreno mem. La autoro priskribas la sekvantan
taj (kaj -ee knabin aj-s eksaj) vojoj astas senkazon: Fr aülino de 17 jaroj, la unua men sentemaj kaj palaj. Oni povas tie ei manipustrue en la 15 jaro, sed g i baldaü eesis kaj
ladi per katet eroj kaj eê per cistoskopo kaj
kun gia eesado aperi s tipa vira barbo kaj lipla pacientoj preskaü tute ne reagas .
haroj, kiel ankaü haraJo sur la brusto kaj
En la kazej de tiu ei kate goï io la inci- blanka linio, sa mt empe la voeo virigis. La
eksteraj kaj interna j seksaj organoj montris
tebleco de la sfil).ktero de ur ina vezike estas
tiel ma lgranda, ke, se tage la malsanulo per tipajn inajn signojn escepte la ovujoj, elpal-

voto

92

DE KURACISTO J

peblaj kiel malgrandaj, malmolaj korpoj. Pro
generala infekto, eliranta el pusa brulumo de
fingro la malsanulino mortis kaj la sekcio vidigis krom atrof1aj sa ngoj de la ovujoj grandan hipertrof1on de am bau superrenoj. Til! ei
kazo kvankam ne klarigas la rilaton de eiuj
supre diritaj aperoj', sed estas interesa aldono
al pluaj esploroj en tiu ei direkto.

D-ro Fels.

Oftalmolbgio.
Moisson i e r (Tours ). Papilomo de la
korneo. (Tours Médical. 1909 n-ro 1) La
observadoj pri gi estas malofraj. Lastatempe
M. observis unu el ili 1. l<tinika ekzameno;
67-jara terkulturisto, bonsana, kies dekstra
okulo antau 2 jaroj igis larmigema, fotofoba,
poste sidejo de blanka pun~to, kiu pligrandigis, sekvata de Yidaj malordoj. Ekzistas tumoro, kunfiksita kun la korneo, opaleca, mola,
kun neregulaj randoj, larga je 3 mm., reliefa
je 1 mm., kovranta la pupilan kampon. Neniu
vazo videbla sur la tumoro, neniu doloro. La
vazoj de la konjuktivo estas videblaj kaj sve lintaj, la antauorelaj ganglioj netusitaj. Diagnozo: Papilomo kornea negrava. La tumoro
estas facile operaciita per pineilo kaj Graefe'a
traneilo. La resanigo unue normale oka zis sed
post 10 tagoj, la okulo igis treege dolora,
kongestita. Post kelkaj tagoj peritomio kun
forskrapo de konjuktiva zono redonis tujan
kvietigon. Ne okazis remalsanigo. 2. Histologia ekzameno: Post trakto per Boin'a likvoro
kaj kolorigo per hemateino kaj eozino la turnoro prezentigas sub formo de plata lento,
enhavanta 2 tavolojn: eksteran epitelian. inter nan konjuktivan. Tiu tumoro estas de kornea
deveno kaj trovigas je la nivelo de la antaua
elasta (Bow man'a) lameno, kiu ofte detruigas.
Gi prunteprenas siaj n epiteliajn elementojn de
la korneo, sia]n vazojn kaj kunigan histon
de la konjuktivo. Gi estas m.gra11 a, resanigo
sekvas post nura fortraneo, kiu ebligas konR. Badert.
serv:i la okulon.

Malsanoj

veneraj.

G. Mil ia n. (P.1ris). Kiam oui devas komenci la kuracadon de sifiliso? (Jou,rnal
des Praticiens, n-ro 19, 6. marto 1909) Kutime oni atendas gis apero de rozeolo au du·
agradaj akcident oj, antau ol komenci la kuracadon de sifilisuloj. Tia nelog ,ka atc: 1do
trovigas nur ee kuracado de sifiliso (ee ordinaraj malsanoj kuracisto ja ne atendas gis
petiodo de plena malsaneco, por komenci kuracadon) pro la malfacileco certe diagnozi la
sankron kaj pro la timo kelkafoje dekreti si-

filisa ian sensign ifan hautvundeton.
.,Kiam
oni vidis cent sankrojn, diris p·ro Fournier,
oni sin kredas tre lerta por la diagnozo; kiam
oni vidis mil, oni farigas pli singardema ''.
Tio estas precipe vera en la unuaj tagoj de
l'sankro, kiam la ulcerajo ne ankorau montras tipan karakteron. La apero de rozeo lo
au duagradaj akcidentoj konfirmas duban diagnozon, kaj tiun konfirmon oni riskus malhelpi per pli frua kuracado. La kuracisto nepre volas certigi al si eiujn garantiojn.
Kvankam singarda, tiu ei praktiko tamen
estas tre domaga al la malsanuloj . Al la paciento gi ja malsparas la malagrablajn kaj
ofte dolora j n manifestaciojn de la ciuagradaj
akcidentoj : kapdo loroj, maldormado, febro,
generalaj fenomenoj de prostrac io kaj laceco,
erupcioj tiel malkvietigaj kaj malpur.aj de l'korpo kaj de l'vizago (rozeo lo, papulaj sifilidoj),
alopecio diveniga, doloraj langaj ulcerajoj,
tonsilaj mukoz-pap uloj, laringitoj, kiuj rom pas
la voeon .
Estus ne tre grave, se tiuj diversaj manifestacioj cedus facile al la kuracado, sed
ofte okazas, ke ili forte kontraustaras, precipe kiam la rozeolo ne estis tre evidenta kaj
tial oni devis a nkorau prokrasti la komencon
de l'kuracado. Kiu ne vidis dum sia praktikado tonsilajn mukoz-papulojn,
laringitojn,
duagradajn ungajn lezaJojn, aknajn sifilidojn
kontraus tari dum kelkaj semajnoj, kaj ee dum
kelkaj monatoj, al la plej energia kuracad.2.,?
La komenco de kuracado nur en la momento de l' duagradaj akcidentoj las as efektivigi la ~ifilisan septicemion, t. e. Jasas la vi ·
ruson en granda kvanto dissorbigi en la organismo kaj en eiuj giaj teritorioj : nervaj,
visceraj, mukozaj, k. t. p. T io ei estas ma lbona afero; observado ja mont ras, ke triagradaj akcidentoj prefere mon trigas en tiuj
regionoj, kiuj estis vizititaj de l'parazito en
la momento de la duagrada periodo Malhel pante tiun generalan
invadon
de la
organismo
per kuracado,
tuj komenoni
cita, kiam ekaperas
la sankro,
preskaü
certe
malhelpas
tiujn
manifestaciojn
.
Tio evidente estas grandega profito, kiun
ja pruvas la faktoj: kiam oni kpme ncàs hidrargan kuracadon sufite energian (ekzemple
injektoj de kalomelo au hidrarga oleo) tuj de
la apero de l'sank ro . au a lmenaü sufiean tempon antau la konjektata dato de la apero de
la rozeolo, nome 20 tagojn maksimume post
la komencigo de l'sankro, oni estas certa, ke
ne aperos rozeolo, ke ne montrigos alopecio,
kaj ke tiuj malmultaj duagradaj akcidentoj,
kiuj povas okazi, estos kiel eble plej malgra-
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raj : tio èi do estas ideala konduto por ku- respondon en è,u okazo, allrudigas por eia
racisto.
sankro, eè se la klinika diagnozo de sifilisa
.Nur pro la aludit;i j sancelig oj de l'dia- sa nkro sajnus eviden ta, kaj des pli en olrnzo
gnozo on i gin ankonru ne sel,vas Hodiau de pen isa ulcerajo, kies naluro estas duba.
ne plu estas permeseblaj tiaj sance ligoj . Oni
D-ro Pierre Corret.
ja irnnas la sifilisan mikroorganismon, la tr e
ponema
pa l lidum,
kaj la konstato de
Terapeutikc .
gia èeesto en ia klinike duba rundo estas
patognomon
ik a signo
de la sifiliseco
C ah a 1. Diabetula pano. (Spital ul 1909,
de tiu èi vundo. Oni do devos gin serèi èiu- n ro 3) La aütoro elpensis pano n, kies èefa
foje, kiam cstos demando pri naluro de ia 1 parto konsistas el nuksa faruno kaj kiu pie·
vun do de l'peniso.
numas êiujn pos tulojn de la gusto kaj de la
diabeta dieto. Por l kg. da pano oni miksas
La eltrorn de l'treponemo estas malnora
jam kelkajn jarojn (l!-!05) kaj oni ne anko - 400 gm. da nuksa faruno kun 200 gm . da
rau multe pripensis gin utiligi por la solvo tritika faruno kaj aldonante 12 gm. da bilrnrde l'prublemo · pri frua diagnozo, ebliganta
bona natrio kaj 6 gm. da \'ina (tartara) acido,
tuj a:1 kuracadon. La kaüzo estas en tio, ke oni faras pPr akvo la koncernan paston. Cent
la kolorigaj rnetodoj, g is nun uzitaj, estis gramoj da ei tiu pano enha\·as 15 gm. da
longaj kaj malfacilaj kaj granda edukiteco de karbon hidratoj, dume 100 gm da ordinara pal'okulo estis necesij., por trovi ia paraziton en no enh avas 60 gm . da karbonhidratoj.
Sed
la jefrotajoj, en kiuj g i estas tiel malbone l;:ontraüe tiu ti diabet ula pano enhavas 22
kolorigita . .Nun oni povas dank ' al la ultra- gm. da grasa substanco kaj 10 gm. da albuD- ro Fels.
mikroskopo rapide kaj sen kolorigo vidi la menaj korpoj.
\' 1rantan
kaj tre facile
treponemon
Sc h 1e i ch (Berlino ). Desalgeno, hlororekoneblan
e11 la sukoj, kiuj elfluas el la forma pulvoro por interna uzado (Therapie
sifilisaj lezaJoj, êu sank roj, èu duagradaj akci- der ·Gegenwart 1909, n-ro 3) Des algeno
dentajoj ; la tehniko kaj sekve ankaü la de- estas albume na produktaj o. povanla daüre
mando estas do tre sim pligitaj. Dum antaü e, Îlksi '25¾ da hloroformo. Gi_bone efikas en
per kolorigaj metodoj, oni trovis la trepone - èiaj doloraj statoj, elirantaj el organoj, cirkaümon l fojon el 3 aü -1- siftlisaj sankroj, oni naj per peritoneo kaj pleje en kolikaj atakoj ;
povas hodiaü per la ultramikroskopo gin trovi ankaü kontraü fermentadoj en la intesta katute konstante . El 30 sifilisaj sankroj la aünalo, kiel êe infektaj malsanoj de la pulma
toro trovis 30 fojojn la treponemon. Ti o èi trakto gi estas indikat a . La dozo estas tri
klar e pru ras la bonegecon de ln metodo kaj fojr,~n tage sur pinto de tranèilo . D-ro Fels.
estas nun eble diagno zi rapide
l, aj tut e
H. Kr op f (Vieno) . Formamintokiel desce r te sifilisan sankron en preskaü èiuj inîektilo· de la busa kavo. ( Wiener medic .
okazoj.
TVochenschr. 1909, n·ro 12) Por profilakso
Eè saj nas nec esege konf 1rmi la klinikan 1 kaj 1-'.
uracado de merlw riala stoma tito oni dociiagnozon per ultramikroskopa esploro en nad1s êiun unu gis du horojn unu formamin êiuj ok,,zoj kaj ne nur en dubaj. Kuracado
tan pastelon. La e,·ito de la merkuriala stokornencita antaü la rozeolo rnalhelpas ja certe matito prosperis sen escepto kaj el{zistantaj
la duagradajn akcidentojn kaj duboj povus jam in!lamoj rnalaperadis en 3-7 tagoj . Anàperi en la spirito de 1·kuracisto, l<iel an kaü 1 lrnü êe afto kaj folikulara angino la formaen tiu de l'rna lsa nulo, pri la realeco de la mintaj pasteloj bone eÎikis.
D -ro Fels.
malsano. Certiga bakteriolog ia pru\'0 estas
BI o nd e 1. (Parizo ). La Iaktosero.(Acad.
sole kapabl a forigi êiajn dubojn kaj doni la de Méd 9. marto ) Por rice\'i la seron de la
certecon pri neceseco de longtempa lrnracado
bonna lakt o, oni koaguligas fresan lakton per
La aütoro konkludas :
hlo rhidra acido . Apartiginte la koa g ulon, oni
l-e. La kuracaJo de sifiliso devas ko- filtras la lik\·aJon kaj samte mpe gin senmimenci g i tuj de la apero de la sanluo . Tio ln·obigas per tra pasigo tra la filtrilo de d' Arestas la sola rimedo por malhelpi la aperon
som·a l.
de duagradaj akcidentoj kaj efekti\' e venki
Tiu liha} o, injektita sub haüte, produk tas
tiun malsanon.
plimalgrandigitan leüko citozo n , pli malpli gra2-e. Oni de\'as esti abso lute certa pri la va:1 falon de la temperat uro èe la februloj,
forigon de ura acido kaj tre rimarkindan maldiagno zo de sifilisa sa nkro , antaü ol komenci
la hidrar gan kuracadon . Xur la ba kteriologia pliigon de la arteria premo êe la hiperstre esploro , kaj aparte la ultramikroskopa esploro, êuloj. La laktosero don is tre kontenti gajn rerapida kaj trafa, kapa bla doni tujan pozitiva n zultatojn en la pneümonio lrnj precipe èe la
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arteria hiperstreeo . Generale 10 k. cm. faligas
post kelkaj tagoj la arterian premon gis la
no rmo. Sam tempe malaperas lrnpdoloro, maldormo, k. t. p. Kelkaj injektoj, ripetitaj de
tempo al tempo, sufie&s por daurigi tiun rezultaton
D-ro L. J.

Toksikologio.
Bo I tin.

Kontraüveneno êe formalino.

(Journ. of. Amer. Assac. 1909, n ro 8) La
aütoro rekomendas kiel tia rimedo amonjakon , kiu kun formolo kunigas al heksamet ilentetramino .
D -ro Fels .

estis esplorata sur kobajoj, al kiuj la autoro
injektadis adrenalinon intraperitone e kaj sub·
haute. La rezultatoj de tiu êi ser io da ekspe rimentoj estas la jenaj: post intraperitoneaj
uu subhauraj injektadoj de adrenalino pligran ·
digas la kvanto de urino, absoluta kvan to de
sekaj restajoj kaj de azoto; la speciflka pezo
de urino k0ntraue malpligrandigas .
A. Wrzosek.
C . O. Jensen
(Kopenhagen ) . Pri
kelkaj problemojde eksperimenta karcinom ·
esplorado. (Zeitschrift fiir Krebsforscltung

1909, Vol. VII. kajero II.)
Antau rnalmul •
taj jaroj oni lrnmencis sin ckupi je neoplas moj de musoj kaj ratoj, kiel je materialo tre
H igieno .
tauga por el{sperime nta esp lôrado de neop las moj. En la nombro de sciencistoj, l<iuj unuaj
As cher
(f-COnigsberg). La influoj de fu- turnis atenton sur tiun êi demandon , est is
mo kaj fuligo sur la homan sanecon . (Deut- Jensen. De post unuaj esploradoj de Loeb,
sche med. Wocl1enschr. 1909, 11, roj 13 k. 14) Jensen kaj Borre! pri transinokulado de neoStatistil<o kaj eksperimen toj montras, ke pro
plasmoj de musoj kaj ratoj estis publikigit aj
la knntoj da tumo kaj fuligo, enhavataj en multaj elrnperimentaj laboroj, tusantaj la pro la aeco de urboj kaj industriaj regionoj, la blemon de neoplasmoj de nriaj bestoj, sed
kontraüstarebleco de la pulmoj es tas malplii
èefe de la suprecititaj.
gita tiel, ke farigas predispozicio por akraj
Jensen en l'artikolo, kies titolo estas di·
pulmaj malsanoj kaj la dekurso (dauro) de
rita supre, pripa r0las la plej gra, 'ajn rezultala tuberkulozo estas al{ce\ata . La. malfavoraj
sekrnj ,·idigas en Ja seneesa kreskado de tojn de tiuj ei esploradoj kaj la problemojn,
akraj pulmaj malsanoj ee sueuloj kaj en la kiuj el tiuj esploradoj sekrns. A.ntau èio estas
malgrandigo de la ago ee mortantaj tuberku - tre interesaj sangoj en la strukturo de neoplasmoj-sangoj,
kiuj aperas iafoje post se rio
lozuloj.
D-ro Fels .
da transinokuladoj de neoplasmoj el bestoj
\ïctor
Henri
kaj G. Stad e ! (Parizo ) . sur bestojn. Ehrlich, Loeb, Bashford k . a.
Senmikrobigado de lakto per transviolkol_g- ekzemple ekrimarkis gradan transform igon
raj radioj. (Acad. des Sciences . 111arto) Ce de karcinomoj en sarkomojn . - La rezulta siaj eksperimentoj, faritaj kun lakto, infekt ita toj de espl oradoj pri kuracado de neoplasmoj
per kulturbuljonoj kaj kun natura· laU o, la de mus oj kaj ratoj estas egale interesa j. Eks aütoroj alingis senmikrobigadon plenan, uzante
perimentoj de A.polant, Salomonsen, Bashfo rd
agon senpe ran de radioj trans\"iolkoloraj sen
k. a. montras, ke mallonga inf1uo de radiumnoti nda plialtigo de la temperaturo . Tiu êi radioj po, ·as kau zi ra pidan resorb igon de neo farmaniero permesas e\"iti la malbonajn eü- plasmo. Ku racado de muska rcinornoj pe r s pekojn de senmikrobig ado per varmeco .
cifikaj seroj antikarcin omaj donis ankaü bo D-ro L. J.
najn rezultatojn. Sed tiujn êi rezultatojn oni
devas akcepti tre singardeme, êar la rnusneo ·
plasmoj, atinginte iun grandecon, ofte mala Medioino eksperimenta .
peras per resorbi go sen ia ajn kuracado . S. W e I e c k i. Esploradoj pri influo de Plue Jensen akcentas gravan signifon de esplo adrenalino sur forigadon de C02 kaj urino. rado de aütolitikaj fermento j en èeloj de neo (Rozprawy Wydz. mat.-przyr . Akaclemii mnieplasmoj. Tio ei, !au opinio de Jensen, estas
ifJlnosci 1v Krako1Vie 1909, Vot 49. Ser. 13) unu el la plej grarnj problemoj de karcinom La autoro esploradis influon de adrenalino sur csploradoj. Interesa fakto, unuan fojo n per
forigadon de C0 2 per -pulmoj ee hundoj kaj Haaland obsen·ita, ke blankaj musoj de dikunikloj. Post em·ejnaj injektadoj de adrena - Yersa de, ·eno ne en egala grado taugas por
lino (po 0·016 mg . - 0·56 mg. por 1 kg. poziti, ·a inokulado de neoplasmoj, deYigas al
de 1 i besto) la kvanto de C0 2 pligrandigaàis;
pluaj esploradoj. La demando de heredeco de
post intraperitoneaj injektadoj gi kontraüe mal- muskarcinomo ne estas gis nu n guste esplo pligrandigadis.
rita. Tiu ei demando, kiel ankau esplorado
de kondiêoj, en kiuj neoplasmoj memsta re
L& influo de adrenalino (po 0·833 mg.disvolvigas ee musoj kaj ratoj, postulas plu11. l mg . por 1 kg. de la besto) sur renojn
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ajn eksperi mentajn ·esplorndojn, faritajn ne
nur sur centoj l,aj miloj da bestoj, sed eê
s ur centmiloj.

Adam

Medicino

Wrzosek ([{rak61v).

sociala.

La unua premiopor plej perfektajesploroj pri skarlatino kaj pri la individua au
socia batalo kontrau gi en Rusujo. (Socia
kuracisto 1909, n-roj 1 kaj 2)

Tiu êi premio, fondita êe la ,,Pirogova Societo" de ge sinj'oroj ?ospolitaki pro la memoro de l'mor
tinta de skarlatino ilia filo Dimura Pospolital,i,
est as nun la unuan fojon unu,· oê~ aljugita
por la laboroj de prof. d-ro G. Gabriêevskij,
glora rusa bakteriologiisto, kiu 1) csploris la
rolon de streptokoko lrnj konfesis gin kiel
kauzo de skarlatino, 2) preparis streptokokan
inoku lajon, kiu ricevis en Rusujo largan disYastigon kaj alportas tre bonajn rezultarnjn.
La prernio egalas 2-1-00Spm.; gi estos alju gata post êiuj du jaroj kaj kunmetiga s el O O c,0
de kapita lo 30.000 Spm., oferita de gesinjoroj
Po spolitaki.
K. Sidlovskij.
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de mortintoj. Sed se oni deziras, ke urboj kaj
vilag-oj farigu ne infektigemaj per Îlolero, oni
deYas agi ne per ekstraj au iomtempaj rimedoj, sed per radika laj reformoj sanita raj (sekigado de tero, konstruado de sanigaj akvokondukoj, bona kanalizado k. t. p .) kaj kulturaj, kiuj ebligos la sangon de individuaj
homaj kutimoj.
I(. Sidlovskij .
P . Ku r k in. En atendo de l'dua generala tutrusa popolkalkulado. (Socia kuracisto

1909, n-ro 4) En gazetoj aperis la sciigo, ke

la registaro intencas ne pli malfrue, ol en 1910
fari la duan generalan popolkalkuladon en Rusujo kaj la Centra Statistika Komitato sin turnis jam al urboj kaj zemslrnj kun peto montri dezirindajn sa ngojn en la ordo de l'unua
popolkalkulado, okazinta en la jaro 1897 . La
autoron tre gojigas tiu sciigo , sed li konstatas, ke la estonta popolkalkulado de\·as esti
konstruita tute rnalsame ol la un ua. Poste li
se,·erege kritikas la unuan tutrusan popolkal·
kuladcm. Gi enkorpigis en si la ideon de autokrata regno. Gi \·ere estis luksa frukto de
kancelaria buro krata kreado. Sciencistoj kaj
sociaj reprezentanto.L tute estis forig itaj de tiu
P. Rozan o v. Al la demando pri epi- êi gravega a fero . Cion pren is en siajn mademiologio de holero. (Socia kuracisto 1909, nojn la oficistoj, nur ili solaj. Oni ne povis
n-ro 2) Studante la epidem1ojn de holero en eê por lokaj celoj uzi la materialojn de la
Tavriêeskaja gub. de la jaroj J 892, 1893, kalku lado, èar tio estis malpermesita de lare189-l- kaj 1908 , la aiitoro serioze atentigas al gistaro . "Tiel, diras la autoro, krnzau alla teorio de prof. Pet te n k o fer, kiun oni dono al regaj rajtoj (al monopoloj sala, tatute forgesis en Rusujo, batalante kontrau ho - baka, \·ina) en Rusujo estis !egigita ankorau
unu nova formo de rega monopolo, nome leraj epidemioj. Tiu êi batalado - sufièe sen
senca kaj treege multekosta - celas nur èie prifaborado de la generala popolkalkulado" .
mort igi la mikrobojn kaj konsistas èefe en ê1ujn preparoj n oni faris sckrete, en buroprofilaktika èiuloka seninfektigado ') kaj izo- krataj oficejoj. Dum la rusa societo kaj rusaj
lado per policaj agoj. Dume: l) plimulto da sciencaj kaj 5pertaj s ·atistikistoj ankorau nenion sciis pri la· piano de la projektitaj labolokoj (en Tan- ;êeskaja gub. ekz. 9/ 10) êiam
la samaj kaj éiun fojon restas tute liberaj àe roj, la direktoro de rusa statistika Instituto
dum la kunsido de Internacia Statistilrn Instil'Îloleraj ep1demioj l;:aj en ili malsanigas nur
kelka nemultaj personoj , 2) medicinaj poli- tuto en Bern en augus to de 1895 a fable pricaj agoj lrntime re stas tute senfruktaj en êiuj konatigis al la statist ikistoj de eiuj landoj la
holeremaj lol.::oj kaj holeto disvol\ ·igas mal- êefajn principojn de la unua tutrusa popol ·
grau ili en tiuj lokoj, 3) holero ne nur ape - kalkulado. La saman ma latenton al rusaj sciencistoj elmontris la direktoro de la Centra Staras en certaj infektigemaj lokoj, sed ankau
tistika Komitato, kiam li en la jaro i 899 en
dum certa kaj êiam la sama sezono (por suda
Tavriêeslrnja gub. ekz . dum la fino de some - Hristjania prikonatigis la rezulrs tojn de la
popolkalkulado al alilandaj statistikistoj pli
ro kaj dum autuno), -1-)11ne - kaj tio estas
tre rimarkin da - en Tan ;èeskaja gub. dis- frue, ol al rusaj.
En efektiveco tiuj rczultatoj ne estis kaj
vastigo de Îlolero tute ne dependas de fervo ·
joj: la lastaj havas la direkton de l'nordo al eè ne po\·is esti bonaj , tJr, l<iel diras unu sta la sudo, sed holero eiam ira s de }'.oriento al tistikisto , citi1a de l'aiitoro l,nj de proksime par to preninta en la kalkulada p1ilaboro, ,,g-enerala
la okcidento. La autoro opinias, ke la enhavo
de kontrauholera praktika batalado de\·as kon · piano tutc forestis kaj la procedoj de la pri sis ti nur en kuracado kaj zorga flegado de laborad o de kolektitaj malerialoj hm ·is karakmalsanigintaj kaj en nutriga helpo al familioj teron de okazeco, êJr ili estis sta rigitaj !au
a1bitra c!eziro de 2-3 personoj. Xe malofte
hodiau oni detr uis tion, kion oni faris hierau".
') Des in fektado.
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La prilaboritaj materialoj estis eldonitaj nur
pos t 8 jaroj en la generalaj sumoj laii urboj
kaj distriktoj. Sendube Rusujo tre bezonas la
novan senprokrastan popolkalkuladon, sed en
efektivigado de gi large devas partopreni la
sociaj institucioj, helpataj de eminentaj spe cialistoj -statistilüstoj. Por prilab oro de la donitajoj de popolkalkulado devas esti difinita limtemp o, ekz. 2 jaroj. La aiitoro opinias, ke
·estas tre necese plej baldaii arangi la tutru san kongreson de statistikistoj kaj reprezen tantoj de sociaj in,titucioj por starigi la êefajn principojn de estonta popolkallmlado .kaj
enirigi ilin en la socian konscion de l'lando .
K. Sidlovskij.
Kac.
Al la demando pri medici naj
budgetoj en Rusujo. (Socia kuracisto 1909,
n-ro 5) La aütoro analizas medicinajn budgetojn lai:i oficialaj dokumentoj, kontrolante
ilin per la ciforoj, prenitaj el kelka j stat istikaj
verkoj de kuracistoj de zemstvo 1) en Mosl{va, VoroneJa, Smolenska, Hersona gub .
La generala elspezo por medicino en la tuta
Rusujo egalas (en la jaro 1905) 66 1/ 2 milionojn Spm . El tiu sumo elspezis:
5½ milionojn aii 8,3'/0
registaro
zemstvoj
34
milionojn aii 51,1 ¾
urboj
13½ milionojn au 20,2¾
privataj personoj
kaj societoj
13½ milionojn aii 20,2r;0
Tiamaniere pri la popola saneco en Rusujo zorgas lokaj, êu organi zitaj, êu neorga niz1taj institucioj kaj êefe zemstvoj kaj urboj
(kune 71,3¾). En Rusuj o ekzistas 1/ 3 part0,
el gubernioj, en kiuj tute forestas zemstvo;
en tiuj gubernioj logas 50¾ de la tuta logantaro. Por vidi diferencon en la organizo
de medicina konstruo en zemst vaj kaj nezemstvaj gubernioj, la aiitoro donas la sekvantajn ciferojn:
La meza spaco de unu kuracista regiono:
zemstvaj gub. 0,8 mil da kvadr. ,,verstoj" 2),
nezemst\·aj guiJ. 5,0 mil da kYadr. ,,verstoj".
La meza nombro de logantaro :
zemstvaj gub . 34 mil
nezemstvaj 73 mil
1
) La zemstvo
estas institucio de loka memregado, fondita sur la fundamento de ter-kaj ha\'-depago
kaj havanta la rajton elekti reprezentantojn, konforme al difinita amplekso de havposedajoj.
2
J Unu ,,versto" = 1,0667 kilometro.

Sin anoncis malsanulo j (el 1000 da log.):
zemstvaj gub.
514 homoj
nezemstvaj gub. 262 homoj
El tiuj malsanuloj estis esp loritaj de subkurac istoj :
168 homoj (30,7¾)
zemstvaj gub.
nezemstvaj gub. 126 homoj (48, l ¾)Estis lokitaj en malsanulejoj (el 1000 da
log.) :
zemstvaj gub.
16,6 homoj
nezemst vaj gub. 7,3 homoj.
La kuracistaj regionoj en nezemstvaj gu
bernioj superas laii siaj spacoj ses o b 1e· kaj
laii la nombro de logantaro duoble
la kuracistajn regionojn en zemstvaj gubernioj.
Kontraiie en la unuaj gubernioj la no mbro de
ricevantaj medicinan helpon estas duoble malplia, ol en la lastaj. La kvalito de l'helpo en
zemstvaj guhernio j estas ankaii pli alta, ol
en nezemstvaj, pri kio bone atestas la cife roj de malsanuloj, esploritaj de subk uracisto j
lrnj lokitaj en ma lsanulejoj.
El generala budgeto (de 1905) 66½ milionoj da Spm. la zemstvaj gubernioj elspezis 48 milionojn da Spm. Sekve 8/i da budgeto konsumas la zemstvoj, êe kio iliaj elspezoj por la medicino egalas meze êirkau
30¾ da ilia propra generala budgeto . La
aiitoro montras, ke la medicina budgeto en
zemstvoj progresas tre malrapide. Tio êi
tute ne dependas de la grandeco de depagoj ,
kiuj egalas nur 16- 30 Spd . por êiu loganto dum la jaro. Tio êi dependas de depagfontoj kaj de ekzistanta konstruo de l'zemstva reprezentado. Pli ol duonon da enspezoj
nun donas nur tero, kies ndesjatino" 1) depagas meze 21.,3 Spd. Tiu malgranda sumo ·
ne estas sargo por vilaganoj, havantaj tre
malmulte da tero. Sed por gra.idaj bienposedantoj, havantaj cent kaj mil ,,desjatinoj n"
da tero, tiuj depagoj estas jam sargo. Dume
la samaj bienposedantoj estas êefaj reprezen tantoj de l'nuna zemstvo. Kompreneble êe
tiuj kondiêoj oni ne poYas atendi tre rapidan
progreson de medicino en zemstvo.
K. Sidlovskij.
1
) T. e. spaco da tero, kiu havas laùlonge 420 fu.
tojn kaj laülarge 280 lutojn. Unu hek ta ro = 0,9 d&
,,desjatino".
·
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Korespondajoj.
Pri interrilatoj kun kuracilaj firmoj.
Moskvo. Krom la reciprokaj interril atoj multaj kuracist oj ofte bezonas personan korespondadon kun diversaj alilandaj firmoj, liverantaj hirurgiilojn kaj sanigilojn. Lau mia
opin io T. E. K. A. povas plifaciligi tiujn
interrilatojn. La estraro de T. E. K. A. povas publigiki adresojn de tiuj kuracistoj en
diversaj landoj, kiuj konsentos transdoni tradukita jn de ili el Esperanto leterojn al la firmoj, ne uzantaj Esperanton kaj generale servi
kiel peruloj inter la firmoj kaj alilandaj ku
racistoj kaj medicinaj institutoj. Kredeble multaj firmoj konsentos pagi al tiuj peruloj pro
ilia laboro. ,,Voê. de Kurac." povas per siaj
diverslandaj abonantoj konsentigi plej bonajn
firmojn (ekzemple Merck en Darmstadt, Heiden en Dresden, Knoll en Ludwigshafen kaj
al.) enkonduki Esperantan korespondadon.
Estas ankau dezirinde interesigi diversajn firmojn je presigado de anoncoj en ,,Voê. de
Kurac.", kio estus por tiuj firmoj profitiga
kaj pligrandigus la monrimedojn de nia revuo kaj donus pli baldauan eblecon de pligrandigo au plioftigo de la eldonajo, ol gin
povas fari plimultigo de la abo nantoj. Tiun
êi taskon devus preni sur sin lokaj konsuloj
de T. E. K. A .
D -ro Sobolev.
Rimarko
de la redakcio.
Nia estimata kunlaboranto ektu§is tre gravan aferon, kiun ni rekomendas al la estraro de
T. E. K. A. kaj al niaj am ikoj. êiu perioda
eldo11a!o apogas sian ekziston êefe sur pagitaj a noncoj kaj speciale kuracistaj !urnaloj

Kr o
Nia agema kaj sindona kunbatalanto d-ro
Sidlovskij el Moskvo sciigas nin, ke la registaro malpermesis la eldonadon de la monata
revuo s. t. ,,Socia Kuracisto", kaj ke anstataue la redakcio entreprenas eldonadon de
.neperiodaj ,,Almanakoj ", kiuj estos dissendataj al eïuj, ricevadintaj la Jurnalon. ,,Socia
Kuracisto", redaktata de d-ro Sidlovskij, ferVOL) propagandadis Esperan ton kaj tial g ia
fermo, karakteriza por ruslandaj rilatoj, estas
grava domago por la afero Esperanta en Rusujo. Tamen ni kredas, ke tiu malhelpo ne
malakcelos la rapidan disvastigadon de Esperanto inter rusaj kuracistoj, kiun ni grandaparte §uldas al senlaca kaj admirinda labo·
remo de d-ro Sidlovskij.

êerpas el tiu fonto rimedojn por ekzisto kaj
disvolvo. Sen rimarkindaj enspezoj de anoncoj la eldonado de !urnalo estas tre malfacila kaj en tiaj cirkonstancoj ni apenau po·
ms koni la elspezojn kontantajn,
se ni
havos gis fino de la jaro êirkaii 1600 abonantojn. Plua prigrand igo de la gazeto antau
akiro de 1500 abonantoj absolute estas neebla, kYankam la g isnuna gia amplekso ne
povas enpreni la kurantan materialon .kaj
multaj artikoloj pro tio malfruigas. Eldonado
de dusemajna reYuo en la formato de ,,V. d.
K." postulus minimume 2.000 abonantojn,
pagantajn jare 2·5-3·0
Spm kaj semajna
revuo estus eldonebla nur êe 3.000 abonantoj kaj êe jara abonprezo de 6 Spm.
El tio êi estas evidente, ke eê êe plej
prospera disvastigado de Esperanto inter kuracistoj ni bezonos multe da tempo kaj pacienco, gis ni fine kreos organon internacian,
kiu respondus al êiuj postuloj.
La tasko estos duone pli facila, se niaj
legan toj kaj amikoj suksesos instigi la firmojn kuracilajn uzadi nian gazeton por kon ·
vena reklamo. La nombro de niaj abonantoj
estas jam sufiêe granda, por igi la anoncojn
en nia gazeto pagindaj.
Ni esperas, ke la estraro de T. E . K. A.
kaj kolegoj, kiuj bonvolus nin helpi, sukcesus en tiu penado pli bone, ol ni mem. Dume ni atentigas la legantojn al tiuj firmoj,
kiuj jam faris la komencon, mendinte anoncojn en ,,V. de K.K
D-ro Stefan Mikolp,jski.

n

i k o.

Multaj kolegoj sendas al nia redakcio
ilustritajn po§tkartojn. Kvankam ni ne prakti"
kas la fi!atelian sporton, tamen eble ni poYus
uzi la kolekton de ilustritaj kartoj por propagando de Esperantismo inter kuracistoj, se
la ilustraJoj prezentus la objektojn, kiuj la ku •
racistojn interesas, kiel fotografaj oj de klini
koj, hospitaloj, kuraclokoj, sanatorioj, monumentoj de famaj kuracistoj k. t. p. Ni petas
do la afablajn korespondontojn, kiuj volus
fari al ni komplezon per ilustrita po§tkarto,
ke ili elektu tiaspecajn ilustra}ojn kaj se
prosperos tiamaniere ak iri kolekton interna cian, taugan por ekspozicio en kuracistaj societoj, ni atentigos pri tio la legantojn.
Ankoraü unu peton ni havas al la legan•
0
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toj . Ili bonvo lu turn i atenton al nia ,,a,izo"
en la rubriko ,,Scienca reruo" kaj helpi en
resumado de di\·ersnaciaj publikigajoj medicinaj. Estus dezirinde, ke tiu èi nia naYizo"
trov ig u tradukita en nacia j revuoj medicinaj.
La lokaj komitat oj de la T. E. 1,,:.A. povus
preni sur sin klopodojn pri akiro de nacilingvaj referatoj lrnj tradukado Esperanten. Por
referatoj elektu prefere la verka jojn, kiuj interesas la praktiki stojn . La rèferatoj dev,is ra
porti pri plej novaj aperajoj medicinaj, tial ni
rezignas de resumoj el disertacioj, kiuj aperis
en nacia ling\·o de pli longe, ol unu l<varonjaro. K rom referatoj estos bonvenaj origina·
laj mallongaj sciigoj , eventuale kun kliseoj.
D-ro Koslakov el Peterburgo t ranslogi gis en Irkuck (Siberio)
Grand Hote l.

*

*

*

La redakcio ricevis :
D r. L. L. Za men ho L La sentencoj
de Salori1ono. Libro el la Biblio.
Esperantista
Centra
Oficejo.
Esperantista dokumentaro:
Fundamentaj dokumentoj pri- la Oficiala Gazeto Prezo 0 26 fr.
,, pri la Konsta n ta Ko"
mitato de la Kongresoj. Prezo 0·25 fr.
pri la
Esperantista
"
Lingra Komitato. Prezo 0·26 fr.
Tu t monda
Esperanta
Kura.ci·
sta Asocio.
T. E. K. A. - Jarlibro 1909.
Aeetebla po prezo de 0"4 S:n. bros. kaj O·ô
Sm. bind. ee A. Thalwitzer, Kéitzschenbroda
Dresden.

La rego. de 1.1monEd m o n d About.
toj. Tradukis Gaston i\Ioch. Kun 158 ilustra·
Joj de Gusta,·e Doré
E\·erardo
Backheuser.
Brazilio.

Kalendaro

kongresa .

I\1aj o. II. Internacia kongreso kuracista por
malfelièaj akcidentoj. Romo
8-<0. Imernacia konferenco pri tu ·
Julio.
berkulozo Stockholm.
·- 18-2-1-. XII. Internacia kon 6 reso kontrau:ilkoholisma London .
1. augu sto gis 30. septembro.
Ekspozi·
cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota
dum IV. Kongreso Latinamerika de ku·
racistoj.
La ekspozicio elmontros aparatojn kaj
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn
por pavimado kaj por necesejoj; produ·
ktajojn pornutrajn sekajn au konservitajn,
~estojn por nutrado homa, produl<tajoj n
hemikajn kaj formaciajn k. t. p.; mode lojn, projelüojn, informojn, statisli~ojn,
interesajn por higieno kaj medicino .
August o. II Int ernacia konferenco pri lepro.
Bergen.
- 23-28. V. Internacia kongreso por stomatologio. Berlin.
29. au gus t o. - 4. sept e m br o. XVI. Kon greso interna cia de Medicino. Budapest .
Oficejo de la kongreso : Budapest (Hun gario), Eszterhàzy - •utca, 7. Kotizon
(25 kronoj austriaj) oni sendu per post rnandato al la adreso: Prof. Dr. de E lischer, kasisto de la kongreso, Budaµest
VIll., Eszterhàzy - utca 7.
Septembro . 5-11. Universala kongreso de
Esperanto. Barcelono.

Listo de la abonantoj.
(Daürigo).
D-ro Thalwitzer el Dresden alsendis abonpagon por 51 Teka"anoj, el kiuj -1-1jam estis cititaj en antaüaj numeroj de nia gazeto kaj 10 estas novaj, nome: P. T . 826. Forster (Liegnitz) 82, . Herya (Hano,·er)
828 . Holder (Ludw igs hafen) 829. Konig (Ramstein) 830. Marx (Worm s) 831. Mohr (Arlesberg 1 832. Adam (Jcna)
833. Haas (\ïer_;;en) 834. Rosenberg (Berlin) 835. Rausch (Gotha).
D-ro Sidlovs\dj el Moskvo pagis abonon por sekvantaj Teka'anoj kaj abonanloj :
P. T.: 836. Studenèeskoje obsèestYo (Ti>msk) 837 . Stankcjev (Jenisejskl 838. Bobrinskij (::\1osho ) 839.
Griaznov (Simbirsk) 840 . Bellert (Simbirskl 841. Sostak (Simbirsk) 842. Tatarskaja (Simbirsk) 8-rn. Linsic (Simbirsk) 844 . Kartas ov (Odessa) 845. Vermet (MoskYo) 846. Bibinov (Saratov) 8-1-7. Zarubin (Sa vinka) 8-1-. Gu·
minskij (Krasnij Kut) 8+9. Ionov ,Novouzensk) 850. Sokolin (Malij Uzen) 851. Konstansov (Feodosia).
D-ro Fromageot el Beaune alsendis pagon por sekvantaj Teka'anoj.
.
P. T . : 85~. Witherspoon (Butte ) 853 . Cooney (Ausonia) 854. Norris (Philadelphia) 856. Burdick (Chi·
cago) 856. Cruikshank (Carnegie) 857 Crow (Eas ton) 858 . Isasi (Hispanujo - sen ekzakta adresol. 859. fglesias
(Hispanujo - sen adreso) 860. Gil (Hispanujo - sen a_dreso) 861. Lopcz (Yalencia) 862. Boudin (Oyonnax ) .
863. Krupar (Zizelice) 86-i. Bonnefoy (Genève) 865. Benson (Dublin).
•
Plue ekabonis senpere:
P. T.: 866 . Paskalev (Jambol ) 867 . Wiczkowski (Lw6w) 868. Novolodskij (Kaza èje) 869. Sirotin (!far.
kov) 870. Lamb (Elliston) 871. Biblioteka Tow. tek. (Brzesé lit.; 872. Stefanowicz (Bercsteczko) 873. l'vlakowski
(Vilno) 87+ . Bikeles (Lw6w) 875. KoYats (Budapest), 876 . Stuhlberger (München).

La listo estas fermita la 15-an de aprito.
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WF\LLISCHHOP
Maria -Enzersdorf am Gebirge
apud VIENO (en dista nco de 1 horo)

u11GrJo
[
S!41'i

tre bele lokita, por ku-

1 racprocedo fizika-clieta.

Bonegaj kuracsukc esoj.
Prospektoj
germanaj
k aj esperantaj volonte
e! sendataj
senpage.

fil!

APOTEKO SUB ,,ORA AGLO "

J. w

!l!!
l!l!
-

w 1° 6

E

sub dir ekto de d-ro

j

Ludoviko

D
.,

s 1( 1 j
Wewi6rski

Lw6w, str. Halicka 5.
Tclcfo no n-ro 345

_IIII
==

rel<omendas ampulctojn,
pl cnigi tajn je sterilizi taj medikamentoj por subhautaj injektadoj:

jjjj

= 1)

respon das p Iene al
Anycod ile Lep,·ince, ampuletoj enha,·antaj:
flIT Aquae des!. steril. lccm., ~atrii kakodilici 0·05
§
2) Neo-alkarsodilum , respondas plene al Seoarsycodile Levrin ce, ampuletoj, enhavantaj:
Aquac des!. steri!. 1 ccm., Natrii metylo-arsenici ( Arrénal) 0·05.
=_
1111
3) Alkarsodilum ferratum, respondas al Fer•
,·acodile Lepri11ce, ampuletoj, enhavantaj:
Aquae dest. ster il. 1 ccm., Ferri kak odilici 0·05.
=iiii4) Alkarsodilum modifica tum, ampuletoj,
_
enhavantaj : Aquae des!. steril. 1 ccm. Atoxyli o·oo.
}.[iaj ampuletoj, pakilaj po 10 pecoj en skatole - toj, koncerne la ekster.in formon egalas al la
l!ll franc~j kaj krom tio estas treege zorge dozitaj

iiii

Alk arso d 1.l um purum,

!!ll
l!l!

!l!!

Ban-kaj Aerkuracejo

TRUSKA
WIEC
en Galicio - (Aüstrio).
Banoj: sa lakvaj, sulfuridaj, karbonacid gasaj, fer-mar eaj.

Akvoj por trinki: fer sa laj, sala maraj,
salglaüberaj kaj natr-alk alia diurezi ga
font o de ,,NAfTA".
Enspiradejo: salakva laü sistemo de
Wassmuth.
Klimato : apud monta (405 111. alfa eben aJo) , mild a, se 11venta, seka; ab un deco da arbaroj foliara j, pinaj kaj
abiaj, da montoj kaj montegoj.
Lo gejoj komfortaj, Banaj adaptaJoj
eminentaj.

'-'

kuracas, kiel en la jar oj antauaj, en
1

=
jjjj

Rumana Esperantisto
= Oîiciala êiudumonataorgano de la rumana
!!!!
Esperantista Societo.

!!!!
-

l!ll Jara abo no: 2 Sm . Redakcio kaj admini stra -

ll!!

10 amp. Neo-alka rsodilurn . 2 ·- J{. t ·- rublo 2·- mk.
10 amp. Alkarsodil. ferrai . 2·- K 1·- rublo 2· - mk
10 amp. ,\lkarsodil. modif. . ~·so K 1•25 ru blo z·so mk.

Austria
konsulo
delaT.E.K.A.
D-ro Maurus fiscb

_=1_11
1

1111
=ii!i

!!l!kaj sterilizitaj kaj la s aloj, uzataj po r prod uktado , ke lkan iojon purigataj.
!l!!La prczoj de 1niaj arnpulctoj estas preska(, duone
malpli altaj ol la francaj:
~ 10 amp . .\!karsodilum
. . . 2·- K J•- rublo 2·- mk.

èefkuracisto .

_

!l!!

!!!!

D -ro Marius Sturza

posedanto.

l!!! fral)ceosbad
(Bohemujo)
i[ll
Palaçe-Hotel.
3=fili

!!!!
iiii
=

l!l!

Carl Seyferth

1_11
;~_'

lli!
==UII

cio: Bul<aresto, 5 Str. I. C. Bratianu.

~K1~rE[çjr~[a

~~:xa~~~[a~

Grandfamajn
kajorainarajn
vinojn,
blankajn

au rugajn, kiujn li rikoltis, liYeras
je mode raj prezoj

DOKTORO
A. VESOUX
en Beaune (Côte - d'Or) Francujo.
4- 1

[ç]~~.f:~~~~~~~~

lndikacioj : Anaemia, Arthrit. rheu m., Obesita s, Lu es,
Scroph., Diath. urica, Per i - endo - et myocard it.,
Catar. et aton . intest., Haemo rrhoid., Neuralg ., Ischias,
Laryngo - trac heit., Bronch it. cat. chr., As1hma bronch.
et cardiac., Emphys. pulm., ~ephrit ., Pye lit., Cys tit.,
Choie- Nepbro • et Cystolithiasis., Hype rtr. prost., Peri- para- et endometr it. - Adnexitis ch ronica.
Bana sezono: dauras de 15 a de majo g is fi.no de sep ·
tembro .
Jara frekvenco: kv ar miloj .
Bankuracistoj: Dro E. Krzy zanowski
kaj D-ro T. Praschil (Es p.).
Brosuroj estas sendataj eiut emp e senpage al dezirantoj de

Ban-Direkcio .
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DE I<URACISîOJ

,,POLAESPERANTISTO"
Chirurgisch- urologische
~edaktala de D-ro .S::eo~o
,Zamenhof
.
LA ABONPAGO
privaik1inik
Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2, lO

MONATA

GAZETO, ORGANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ.

Kun la ,,Literatura

3 rb. - Sm 3,15.

Aldono" -

von D~ A. FREUDENBERG

Kun la posta transsendo.
ADRESO DE AD:\IIXTSTR.:

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. ·20.
(RUS.\ POLU.JO).

lnternac
ia SciencaRevuo
monata gazet o. Abonp rezo jare 2·75 Sm. Administr ejo : lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue

Bovy-Lysberg, Oeneve.

Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12.
h'.u;acejo por êiuj malsanoj de l' urinorganoj . - Operacioj .ie ren o, vezi ko, prostato,
urintubo, testiko k t. p. Tri klasoj.
Prospekto lai.i deziro.
M
REM&

=== ==

=====

The British Esperantist

Lrl RtVUO

Oficiala monat a organo de la Brita lisperanintern acia mon ata literatura gaze to kun la
tista Asocio .
konst a nta kunla borado de d-ro L. L. Zam en• Adreso: OOuseum
8tation Buildings 133·136,
hof. Abonpre zo jare 7 fr. Adreso de la adnign noloorn, ùondon œ.C.
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger- =Jara
abono: 4 frankoj = 1·5 Sm. =

main, Paris.

Medizinisch. Licht
&

Herz- u. Nerven-

Specimena

antaü e: llUGA KRU CO

N W. 6

B € R L I N

Sekcio por lumkuracado

Luiscnstrasse 51

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' oervoj.

E'ektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hiclrargo.
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsor.val kaj de Ouriin, l{adio-b a noj k. t. p. Kontr aü artr it o, rtümatismo,
neüralgio , iskia tg io, furunkulozo, diabeto k. t. p.

l{adiado kaj fotografado laü Roentgen.

Prospektolaü deziro.

riceveb la .

•
{ por lumkuracado
por malsanoj del' koro
} ienanstalt
- • Vf\ Ufa(f JO
kaj de l'nervoj.

vormals : ROTE S KREUZ

51 Luisenstrasse

numero senpage

Esploroj per rad ioj de Ro entge n kaj kons tato de 1aga clo de I' koro. Banoj kuri karbacido kaj gpru cba ,
· noj kun pinburg anoj. Eleklraj banoj por la tu ta korpo
kaj por apartaj membroj. Vibro masago k. t. p.

La kuracado plene allstataüas restadon en Bad
Wiesbaden, Teplitz, Nauheim, Cudova.

Kuracadoambulante.- Oni parolas Esperante.

Du kuracistoj

Dir ektor o: D-ro llreige1·.

SANATORIO

de D=ro

K. DLUSKI

en ZAKOPANE(Oalicio-Aüstrio)

por brustaj malsanuloj

malfermita tutan jaron.
,

Bela perspektivo
al T ,a t ra j m ont o j.
La êa mb roj suden t urnit aj. - Ce ntra la hajito-ado elektra lumi gado, konduktoj d e mal v:r ma' kaj var111a akvo sur êiuj etagoj, elektra lifto pordesinfekta kamero, ta mbroj por
apartigo êe infekta j mals anoj.

Legejo, teatra êambrego, pregejeto,
telefono, telegrafo, posto kaj veturiloj en la instituto.
La prezoj tre moderaj komencante de 11
kronoj por logejo , pensiooo kaj kuraca~
l>l UJl(ARN JA UD½JALO\\' J,, T.WÔW, KOP.ElüHKA

:lll.
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