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Batalado
kontrau
senrajta
praktikado
de kuracarto
en Fran
cujo
.
La kuracistoj en Francujo , same kiel , mi
pensas , en eiuj landoj, tre plendas pri la resanigis taeoj, ear!atanoj kaj pri eiuj, kiuj senr ajte
praktikas la kù racarton. Bedaür inde estas tre
malfac ile bat ali konkaü ili, èar kur acistoj trons nek êe la jugistaro, nek ee la estraro la
subtenon, kiun ili rajtas postuli.
Unue la alvoko de kur ac fusistoj en F rancujo ne estas punata, sed nur la kulpo . E kzemple
estas neeble persek uti la aut oroj n de la èarlata n aj anoncoj , kiuj plenigas la g azetaron; sa me
estas pr i la afisoj . La sind ikato de la ku racistoj de la departemento Seine vane send is
plendojn pr i tio al la jügist aro kaj nia senpoveco pri tiu punkto estas ab solut a kaj tute
1;erta.
Du e, por ke la senrajta praktik o de la ku racarto estu punata, es tas necese , ke gi est u
kuti ma . Sed se estas ofte facile konstati unu
kazon de senrajta pral<tiko per la êees tintoj ,
kiuj bon volos a testi, tre ofte esta s malfac ile
trovi atestantojn por kelk::i.jtias pecaj kazoj. Por
pruv i la kutiman senra jtan praktikon, la plej
simpla rimedo est us sendi dun gitaj n agentojn
al la êarla tano j, por peti med icinan konsilon ,
sed la !ego malpermesas la pro vok ado n de la
delikto kaj tiaspeca j pruv oJ estus senva loraj.
Senrajte prak tikantaj la ku racarton es tas
multegaj . Ne kalkulante la apotek istojn , kiuj
preskaü eiuj disdonas eiutage medic ;naj n konsilojn (kaj de kiuj eiu apar ta estas, por tiel
diri, devigata fari lion, kion faras liaj kolegoj,
por ke li ne perdu sian klientaron), meritas
atent o n la enar tikigistoj , la êa rlata noj , la
magn etizant oj , ofte pastroj kaj mo nahinoj
k . t. p.

La enartikigisto j kaj resanigis toj ofte
he redas la ku racfusistan metion de siaj patro j
kaj praktikas precipe en la kamparo . Estas
ofte tre malfacile pers ek uti 1Ln, .:ar ili pose das gra ndan influ o n, kiu kaiiza s , ke a ntaü
la publikaj balot oj ili est as dezirindaj ag ento j
kaj pro tio trovas sub ten ~ èe la- est raro .
Ant aü n elonge la sindika to de la kuracistoj
d'llle- et Vila ine penege ati.ngis ~a kond amno n
de la urbestro enartikigisto kaj de !a g-enerala
kons ilanto kur ac fusis to !
La earlata no] . kiel :1i diris. p!enigas la
gaze tar on j e siaj anoncoj . L:aj klientoj estas
m ultegaj , sed ili es tas nekonataj. Por batal i
kontraü la êa rlatanoj es~ :1ecese haYi apo gon de la jug:s,aro , fari en iliaj domo j vizi ·
tojn, lafilega n ekkapton èe ,a leteroj kaj la
kond amnoj . se ili estas akiri:a;. estas ofce tiom
mal grav aj , ke 1li sajnas sercuj .
La franca !ego ÇtL"":asla kurac iston, kiu
per sia d1plomo ;;rmas .a -.arlata non, sed plej
ofte estas tre malfacile elmontri la ligilon, kiu
unui gas ilin ambaù.
Por plibone batali. la Cnuigo de la k uracis taj si ndika toj de Franc ujo am aü nelonge
iniciatis kongre son por la haltig o de la senrajt a
prakt iko de la ku!'acarto kaj tuj poste estis
kre ita speciala oficejo . direktata de la sind ona
doktoro Ch . Lernnon.
Ti u oficejo kolektas
êiuj n do ku men:ojn kaj faktoj n, pri kiuj la
kuracis toj skribas al ~i kaj kun la helpo de
advokatoj gi informas kaj g,· idas la sindik a·
tojn , kiuJ sole Jau e~e poYas per;:;eku ti la
kulpu lojn .

D- ro B riquet (Ann entières.)

lnternaci
a enketo pn sekret
o profesi
a de kuracistoj.
l1alujo. (Fino).

aga, Ji derns konsili al la kuracato, po r lia
Art. 40. Se la nutristino jam estas in- pro pra utilo, konfes i tion al la gep atroj.
Art. •+-+
. Konstatinte ee ser\'is to komunifekt ita , oni deYas denu nci la ok az on al la
est rar o (Art . 45 de la !ego 18~8 kaj. Art. l '.29. keblan malsanon, la kurac isto a nta üe ko ns ide la Regular o 190 1) kaj konsili al la nu- los al li eks igi propramove el la servado kaj
tristino daürigi la nutradon, kome ncan te la reze rrns a l si laü la okazo averti la do mes tron.
taüga n kuraca don.
Art. 45. La kuracisto, komisi ita kura ci
Art. 42 . La kura cisto dern s ga rdi la profesian sekret on an kaü an taü la fam ilianoj de of1cistojn kaj labo ristojn de publika au prila pac iento kaj antaü ilia se rvist ar o; ta men \' ata ad mini stacio au de industria fabrikejo,
se la ma lsano de la kliento estus tia, ke g i labo rejo k. t . p., ne estas devigat a malka si
povus malu tili al la ku nvirnnt oj, li <levas in- la k\'a liton de la malsano de oficistoj a l la
direktoroj au mastroj, esce pte se g i estus koformi la domest ron.
Art. 43 . Se la kurac isto ekk onas grave - munike bla.
digon aü vene ran ma lsanon ee persono ne plenArt 46 . La kuracisto de la as ekur aj ko m•
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panioj ne estas ligita de la devo de sekreto
rilate al la Societo de asekuroj . Kontraüe la
ordinacianta kuracisto ne estas rajtigita malkasi la kaüzon de la morto de la kliento ase•
kurita, krom al la vidvino kaj al la gefi.loj,
esceptinte se la malsano estis sifiliso.
Arl. 47 . La kuracisto, ricevinte jugan
komision, de,·as konsen-i sekreton pri la rezultatoj de la enketo, se la jugestraro decidis
ne daurigi la proceson kaj en eiuj okazoj tiel
longe, gis kiam la juga decido ne estos pli
prezentebla al la apelacia au kasacia tribuna lo.
Art. 48. La kuracisto, vokita en juge j on,
por atesti pri faktoj, pri kiuj li sciigis dank'al
sia profesio, estas rajtigita uzi la privilegion,
kiun donas al li la lego (Art. 228 de la kodo
pri puna procedo) kaj rifuzi ateston pri tiuj
faktoj kaj tion li devas fari ankau, se la de·
mando devenas de la interesata persono .
Lega parto.
Artikolo 139 de la puna kodo.
La kuracisto, la hirurgiisto, la alrn§istino
kaj alia sanitara persona, kiu donis sian pro·
fesian helpon en la kazoj, povantaj prezenti
la karakteron de krimoj kontraü aliulo kaj
kiu preterlasas au prokrastas informi la jugan estraron au la policon, estos kondamnita
je monpuno gis 50 frank oj, esceptinte la ka
zon, en kiu la informo estus elmetinta la Ile·
gatan personon al puniga procedo.
Art. 45 de la !ego de 2:.!. dec. 1888.
êiu kuracisto, kiu ekobservis au eksuspektis komunikeblan au infektan kaj dangeran malsanon, devas tuj gin denunci al la
komunumestm
kaj al la sanitara oficisto de
la komunumo kaj ilin helpi, se necese, ee la
plenumo de la plej urgaj arangoj, indikataj
por malhelpi la disvastigadon de la malsano.
Art. 2~8 de la kodo pri kriminala procedo.
La advokatoj kaj prokuristoj ne povas
(alie la proceso estos nuligita) esti devigataj
atesti pri la faktoj kaj cirkonstancoj, pri kiuj
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ili sciigis nur per konfidencioj de la klientoj,
dank'al la plenumo de siaj oficoj.
La samo valoras pri la medicinistoj, Î1irurgiistoj kaj aliaj sanitaraj oficistoj, farmaciis toj, akusistinoj kaj pri iu ajn alia persono, al
kiu pro gia profesio kaj stato au ofico iu
sekreto estas konfidita, esceptinte la kazojn,
en ~iuj la lego devigas speciale informi la
publikan estraron.
El la antauparolo de la Yerko notindaj
estas la sekvantaj frazoj . Brouardel diris, ke
en Italujo la profesia sekre to ne ekzistas . Tiu
ei aserto estas tro absoluta, sed gi apogas
sin sur fundamento de Yereco, ear neniu
neos lm la plimulto de niaj kuracistoj ne pavas precizan kaj konscian komprenon de
eiuj devoj, altrudataj de la profesia sekreto.
Tre ofte la publiko petas de la ku racisto informojn au opinion pri la naturo, dauro kaj
kuracado de la malsano de iu k liento kaj ne
malofte la kuracisto donas al tiu ei kaj al tiu
detalajn raportojn,kiujn li devus prisilent i k. t. p.
La plejmulto de la kuracistoj malkasas
la sekreton pro simpla malseriozeco; ne man·
kas kuracistoj, kiuj rakontas la ,,belajn kazojn", observitajn de si, pàr doni al si gravecon lrnj mon tri sin maln ovaj praktikistoj .
Kaj okazas ofte, ke la malsanuloj kun
grava monofero alvokas al si malproksiman
kuraciston, por malhelpi la diskonigon de sia
malsano al la tuta urbo ..
La diversaj italaj kodoj deontologiaj, kiujn
ni tralegis, ne enhavas pli, ol unu au du artikolojn pri la profei=;ia sekreto. Gi estas eks·
ponento de la malgranda honoro, en kiu la
sekreto estas ee la italaj kw·acistij.
Ni traktis prefere longe la demandon, por
atentigi pri gi la kolegojn ...
En Francujo ee tiu ei kodo sajnus tute
elemen1a kaj nesufiea, êar tie la profesia se·
krèto uzas grandan estimon.

D-ro Acltilte Tellini
Udine.

La zemstva medicino en Rusujo,
I.
Por komprenigi la devenon kaj esencon
de la ruslanda ,,zemstva" medicino en gia
nuna formo, oni devas diri antaue kelkajn
vortojn pri la ,,zemstvo" mem. Tiu-ei institucio komencigis (1865) ,,en la epoko de
l'grandaj reformoj". Tiel oni nomas ee ni la
serion de internaj politikaj reformoj, kiuj aperis tuj post la elliberigo de la karnpularo el

la servuto, kiel gia 1=cnpera rezultato . Unu
el tiuj reformoj estis do ankau la starigo de
loka landa memregado, kiu ricevis la nomon
,,zemstvo".
La unuon de loka landa memregado prezentas la ,,zemstvo de l'ujezdo" 1). Gi zorgas
1
(= distriktoj} estas partoj de
) La ,,ujezdoj"
la gubernio, enhavantaj malsaman kvanlon da terlando
kaj logantaro. Ekzcmple Moskva gub . kons istas el J3
tiaj ,,ujezdoj"; Moskvo, Kolomna, Podolsk, Ruza k.t.p,
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pri diversa j lokaj bezonoj, inter kiuj èefa s
la pop olaj sani gad o kaj instruado. La ujezda j
zemstv oj havas la raj ton surmeti impostoj n
sur lokajn terposedantoj n (kiel nobeluloj n,
tiel ank au ka mp uloj n) kaj aliàjn proprajuloj n
kaj tiamanie re ili kole ktadas sufiêe da mono
por kont enti g i la plejm ulton de siaj lokaj bezo noj. Sed ekzist as tiaj la ndaj bezonoj. kiuj
ha va s tutgu bern ian sig nifon au postula s tro
mult e da elspezoj por 1lia efektiviga do. ::orne:
la g ubernia zemst\ ·a statis tiko , la konstrua do
de gr an dvoj oj kaj ponteg oj, la sta rigaJo de
l'g rand aj di~triktaj mals anulejoj , la asek ura
afero let p. Cmjn èi g ra,a jn kaj komp..1kitaj n
tasko j n prenas sur sin Ja . gube rnia zems tvo".
La la,;ta prezent as memstaran org anizon, kiu
estas konstru ita lau sa maj , kiel _u:ezda
zemst vo", prin cipoj kaj staras ne s t.1p r e,
sed fl an l<e de ,,ujezdaj zems l\ v.;-, kies
ag adon g i unuigas . Kutime la gu berniaj zemstvoj kolt!ktadas per impost bj (tu:e sendepende de la "ujezdo j ") grande ga;r,_ monsumojn t ). Da nk ' al tio ili povas helpi per siaj
rimedo j la ,,uj ezdojn" ank au tiam. kia m la
lastaj pro mank o de mono ne po...as kontentigi s iajn p u r e lok aj n bezon ojn. En similaj okazoj la gub erni a zem st rn ::\·eras al
ujezd a zemst \'O la bezonot an su<TJon, kiel
,.pru nto senredonot a", t. e. dona.:e, au donas la prunton por difmita temp:imo kaj Jau
111
ter konsenti 1aj kondiêoj.
La regantaro n de la zemst"t"v. èu ujezda, êu gu bernia. prezen tas la _zemskoj e
sobra nje " (laulitere : ,,landa kum·eno "), kon sista nta el lokaj land aj propr,,juioj -voêdona ntoj, k iuj esta s elektata j ê1mn~are de la repreze ntantoj de la landa logant aro T1t.1jèi deputitoj, ru se noma taj ,,g lasnije.. :. e. r oêdonantoj), kolektiga s êiujare en kurl\'eno n ( ,,so·
branj e" ), kiu daura s 2-3 ai:i + tagojn kaj
pririgard a s èmjn lokajn aferojn Jau la raportoj, l,iu_jn faras a l ili la tiel noma~a , uprava" ,
alidir e la plenuma nta organ o de zemstv o.
"U pra va" kons1stas el 3 au -i- ;;ersonoj (êe
g ubern iaj zem. gis 6), kiuj es:as elektata j de
,,zemskoje sob ranje" por è.u. tri jaroj el
nombra de siaj anoj . "SobranJe" dum siaj
k uns idoj fa ras as ig noj n por d, "ersa j bezon oj
kaj decidas an kau la petojn pn mon helpo êe
la g ubern ia ze mstvo . La plenum:i.don de siaj
dec1doj gt koruisias a l ,,up ra\·a". Tie l same
la gu ber n i a ,,zem skoje sooran je " , kiu
kolektga s, post Kiam estis fmi~::-i,aj êiuj ujezdaj kunvenoj, prit rak tas ê.u~n demandojn
de tut g uberni a s ignifo kaj la petojn de la
~) Ekze mple, la jar a budgeto de )lo skva gu b.
zems tYo va loris en la 1893 j pli, ol 3 milion Spm.
kaj nuntemp e gi estas mul te pli granaa.

ujezdoj . Gi havas an kau si a n ,,uprava -·c!.
kiu r:em.:ma s giajn decido:n.
:.a ;u s prisknbi ta organ:zo de la g uber nia ka~ uj ezda zem st\'Oj ka~ iliaj reciprokaj
interr::a:o; es tas ludinta; kaj :udantaj gra,·a,
rolon e:1 :a regula kaj ...ù.::e.a efektivigad:::.:e
lokaj :a."1àaj bezonoj .
Il.
:.::e: supre dirite, :;nu el la plej g raraj
de,o .:e la zemst r o es~ !a zorgad o fri ia
popo.a san eco. _Kaj !~ pio~ ~ de land~ m:mr~ :
ga du en RusuJO pleJ .::e.::~ ,;:omprem s tn.:.n-..
siaa :asko n, dank ' al k;o :am de la naskigo
mem de zemstv a mei •.:~-io la lasta ek;:-éi~.s
sur ;a mte gu stan rojo ~. ce sia disvolv igo. ;_a
um~a: zer.:stvaj kur acis:o:. ;.juj opinia dis sia."1
labOron en zemstvo kie! l!.: a:1 ka j de v p!e;ia:1
se r ad o n a l l a ,;:amp a ra p o polo .
j us e~be rig ita, elmontris treegan energi :1.
mir:..,dan sind one mec.:>:1a . sia devo ka~ ee
me;n '.èremon. Ili boi1e k mprenis, ke la sta.•
ton .:e la popola san<:.:c:ort ege influa s la socia-sa:1ecaj kon diêo,; .:e .a popola vi,·v - k e
nur ::uj êi lastaj luèas .a. plej emine nta."1ro10:1 e;i la antaüz orga:::o profilakso) pri :a popo:2.; malsanoj, k iel :~oer,;:ulozo, sifiliso, lliO ·
ho:.s::no k . c. Pro ::m '..a kuracisto j tu; ko·
me:1.::
is ellernadi la ek :10miajn, morala;::1 kaj
alia_;i \·ivkondiê ojn .::e • rus a kampul aro. De:a.;e ,eg istrinte êiun. rei1li:ontig intan al ili . mal ·
sa.,.1:on, ili estis ko:-:s:ruintaj la unu an
.:a.--r.e
nton de la zems:-a (medicina) sa:1eca
sra, .s::iko, kiu pli ;:-os:e liveris riêeg a., kaj
e ~eroanta n mater ia.on por kona tigi kt::: lo •
ga.--:ra.ro,en kie s mezo .a zemstra k uracistaro
es:as devigata aga.::.
Dum la zems~··a_ kura cistoj alte satis
la sign ifon de la s0:::2.- san ecaj kond iêoj en la
;:-c;:-ol
a vivo, ili ta:ne;i :ute ne forges adis la
nez ...noj n kaj su fer..,~:: de êiu apa rta malsa ;i:i;o kaj samt empe e:-1ergie klopod idis pri la
s::a:-:gado de la maLx.--:!!.ejo
j kaj amb ulantejo j.
Ji pene zor gad is. ,;e la plej malproks i:!la~ partoj de l'uj ezd esm pr ovizitaj je ku·
rac.sta helpo. UnurJ:-:;,. dank' al êiuj êi ent re;:-:er:.oj de la ku ra:::s: ; pioni roj est is kreita
.:..: mi rinda kaj , versa i1e. s i aspe ce s o ! a
en I a m o n d o orga:Iizo. kiu estas nom ata
~ --us'.a
nda z emst va me.:!:c:no".
Bedaurind e, tiu .::. kcrac ista-sanec a orga ·
::ûzo ekzistas ne en :..::a Ruslando, sed nur
en uuj 35 gu bern ioj .::e eüro pa Rusujo, en
;..iu estis enko nduk::a è.1."!l 1865-1875 ja roj
~a ;ems lva rnem regado. ~ :-om tio, de la 90-aj
'aro;. sub influo de la reakcio de registaro,
kiu·ms tinkte tiJnis la Z=~ -~on, kiel estontan
OF<)z:::io
n, la rajt oj de .a :asraestis iom kri-
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pligitaj. Unue, la konsisto de la v0edonantaro
(,,glasnije") estis perforte aliform igita profite
por la bienhavantoj-nobeluloj kaj tiamaniere
la nombro de la reprezentantoj kampuloj estis
multe malpliigita; due, la administrantaro (mi
nistroj, guberniestroj) ricevis pli vastan rnjton
kontroladi la agadon de zemstvo kaj haltigi
la decidojn de ,,zem. sobranje" lau siaj kon sideroj. 8ekve de eio ei la zemstva mernregado ricevis pli konservativan eksterajon kaj
iom haltis en sia natura disvolvigo.
S<!d malgrau tio la zemstrn medicino
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daurigis sian senhaltan evoluadon, ear giaj
principoj, ellaboritaj de la pioniroj de zemstva- kuracista afero, profunde enradikigis kaj
firme starigis en la v,vo de rusa kampularo.*)

D -ro S . G. Kogan
Ruza, 11
foskv. gub.
~) Pli delalan priskribon de l'historio de zemstwa medicino oni trovas en la verko: ,,Rus I and a
z e ms t va me di ci no" de d-roj Osipov, Popov kaj
Kurkin. •Tiu êi bo nega libro es lis eldonita de ,,Kuracista Societo je nomo ~- l. Pirogov" por la XII intern ac ia meclicina
kongreso
(en ~losk\'O 1897) kaj
estas presita ankaü en franca Jingvo.

Revuo sc1enca.
A V i z o!
Ni petas eiunaciajn autorojn alsendadi al
ni autoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj
kiel ankau ni petas la diverslingvajn referantojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn
de iliaj referatoj.
La Redakcio.

Interna

medicino.

W e 1e min s k i j : Epiforo idiopata na•
zala. ( Wiener klin. Wochenschr. 1909 n-ro 21).
Sisteme palpante per sondilo diversajn partojn de mukmembrano de la nazo, oni ofte
observas sekrecion de larmoj sur la responda flanko, sed kelkfoje ankau ambauflanke. Regule kaj plej a uunde tio ei sin montras, se oni tusas la antauan ïtnon de la me·
za konko. Kiam en kazoj de epiforo idiopata
oni skariïtkas la antauan flnon de la meza
lrnnko, kelkfoje oni rimarkas jam la sekvantan tagon, eventuale post kelkaj tagoj,
respektive post 1- 2 ripetoj de skarifikado,
plima lgrandigon de la superincito refleksa
kaj malaperon de epiforo .
Estas frapanta, ke en kelkaj kazoj ee
nur post unuflanka skarifikado estas influita
ankaii la alia flanko. Ideala metodo estas certe
nur la amputo de la antaua lino de l'meza
konko, precipe tiam, kiam trovigas hipertrofioj.
D -ro S6s.
Z w e i g (Wien). Pri kardiospasmo. ( W.
klùt. Woclzenschr. 1909. n-ro 21). Kardio
spasmo estas stato, en kiu ezofago ee gia
eniro en stomakon trovigas en spasma kuntirigo, malhelpanta promtan trapason de man gajoj kaj trinkaJoj el ezofago en stomakon.
La plej grava simptomo de kardiospa~mo
estas kardia disfagio. Konsekvencoj de hronika kardiospasmo estas unue malhelpo de
nutrado, due dilatacio de l' ezofago sekve de
retenitaj mangajamasoj.
Interesa momento

estas la kompliko de kardiospasmo kun aerofagio. La malsanuloj glutas tiom da aero,
gis la stomako en certa grado etendigas.
Per tio okazas kardiospasmo refleksa, kitr
malhelpas forigon de I' aero englutita.
En tiaj kazoj sendube la kardiospasmo
est as sekundaria, oka7,inta per superetendo
de la stomako, kion pruvas ankaii la sukcesa
terapio de l' aerofagio, post kiu eesas kardio spasmo.
Objektiva esploro de malsanuloj, suferant11jje kardiospasmo,
apogas sin sur uzado
de stomaka sondilo, ezofagoskopio kaj tralu migo laii Rüntgen.
Tre grava estas esploro de glutbruoj, de
kiuj la dua, t. n. trapremanta bruo (Durchpressgerausch) au mankas tute, au malfruigas.
Terapio en nervaj kazoj estas psika· influado. Grava estas plue la dieto, en akutaj
kazoj medikamenta terapio, en hronikaj kazoj
mekanika traktado.
Kardiospasmo hronika estas grava malsano, kies prognozo rilate al resanigo estas
malfavora.
D-ro S6s.
Henriquez,
G. Durand
kaj Pierre
Weil.
(Parizo). Tri kazoj de serofibrinoza

per subhaûtaj injektoj de
pleurito, kurAacitaj
pleura likvajo. Resorbo de l' eksudato. (S oc.
med. des hop. 4 junio 1909). La aiitoroj
raportas pri tri kazoj de serof1brinoza pleurito,
sukcese kuracitaj per subhaiita injekto de
pleura likvajo (injekto po 1 c. k. !au la me todo de G i Ibert (Svisujo ).
êe unu kazo oni estas atendinta dum
15 tagoj, antau ol uzi tiun kuracadon, durn
la eksudato restis sen sango. Du injekloj
su fieis por efiki rapidan resorbon de la likvaj ;
ee la du aliaj kazoj tri injektoj est is neces :ij.
Du fojojn oni kon stat is abundan poliurion.
La radiografio permesis lrnnstati la progresadon de la resorbado.
D-ro L. J.
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G. A. Ivasincev.
Pri opsonina mon- raturo de 38° g is 39°. Neniu simptomo de
trilo êe &olero.(Ruskij Vraê 1909 n-ro J.) kora kolapso. La pulso restadis plena kaj
forta dum la tuta krizo.
~!allonge prezentin te donitajojn pri opsoninoj,
Tiuj fenomenoj dauris plej grandan par la autoro rakontas siajn esplorojn êe 65 ho leraj malsanuloj, 26 suspektaj pri holero, 6 ton dé la nokto .
sanuloj, ne inokulitaj kaj 7 sanuloj, inokuliPer agema kuracado foriganta la loka
taj. Li faras la jenajn konkludojn: l. Ripe- kaj generala stato tre plibonigis post ~-1-horoj.
tata esplorado de la opsonina montrilo êe La febro malaperis .
holeraj malsanuloj êiam vidigas la sangemeLa kuracado estis kvietiganta kaj forigan ta.
con de gi. 2. Pleje oni sukcesas difini ko- Unuflanke injektoj de morflno, infuzajoj de
mencan plimalaltigon de opsonina montr ilo êe varma teo, malsekaj aplikadoj varma_; sur la
ho leraj malsanuloj: êe la resanigo frue au abdomeno, opiaj kataplasmoj, \'arœigo de la
- aliflanke suflêega kaj tuja
malfrue la montrilo plialtigas. Pro tio êi: 3. ekstremitatoj;
la dirita esploro havas signifon por diagnozo.
donado de ipeko kaj, la sekvant an ,agon, de
4. Por prognozado la reakcio ne taugas,
magnezia sulfata ven kis la doloron kaj la
kvankvam estas kelkaj montroj pri paraleli - intestan intoksikon.
smo inter la klinika bildo de la malsano kaj
êiuj êi malsanuloj estis mangintaj O!>trojn
la karaktero de sangoj de la opsonina mon- kaj la aütoro opinias, ke la kaüzo de l' intrilo de sero êe hoieraj malsahuloj.
toksiko rezultis de la laktoza stato de la ostroj,
M. D. Tusinskij.
Pri reakcio de kun- kiun oni ofte rimarkas dum la somera sezono,
ligado de komplementoêe Aziaf10lero.(Ruskij t. e. en la tempo, kiam tiuj moluskoj sin
D ro L. J.
Vraê 1909, n-ro 7). La esploro estas farita êe 4 reproduktas.
ma lsanuloj neholer aj kaj donis negativan re
H. Me y e r (Dresden). Pri t. n. ,.dispep•
akcion; êe 20 holeraj ma lsanuloj, ne kuracitaj
sio fermentacia intesta". (Deutsch. ..drclziv.
per sero de S . Z. Surupov, estis faritaj 30 esplo- fiir klin. Medicin Vol. 92). Kiel ni scias,
roj; pozitivan reakcion oni ricevis 6 fojojn; êe 15 S c h m i dt kaj St r a s s b urge r izoligis apar malsanuloj hole raj, kuracitaj per sero de Suru - tan malsanon, kiun ili nornis "dispepsio ferpov, estis faritaj esploroj 23 fojojn, pozitiva
mentacia intesta" . La simptomoj de tiu ôi
reakcio aperis 15 fojojn, negativa 8 fojojn.
malsano estas jenaj:
La aiitoro venas al jenaj konkludoj: l. En la
1. Su b j e kt i va j sirnptomoj: ,·ent rodosero de holeraj malsanuloj (ne ku racitaj
loroj, meteorismo, obstrukco aii eli-urajoj san per sero) dum resanigo la komplementoj el- gemaj, generala malforteco, malgrasigo .
tro vigas, sed tre malkonstante. 2. En la ku2. 0 b je k ti v aj simptomoj. La ekskreracila sero de ~urupov estas granda kvanto
mentoj, esploritaj post la pro va diero de Schmidt,
da komplementoj. 3. Komplementoj, enkonduestas plej ofte molaj, saumaj , helaj, kun odoro
kitaj en organismon de malsanulo kune kun
de buteracido . Sub mikroskopo oni trovas
sero, rapide malaperas kaj en algida periodo
multajn malplenajn amelajn êelojn. La nferplej ofte ne estas difineblaj kiel liberaj eê rnentacia reakcio" en termostato donas pozibaldau post injekto de la sero. 4. Komple - tivan rezultaton.
mentoj estas difinataj êe kuracitaj per se ro
3. La malsano e mas al rapida plibon idum resanigo post algida periodo kaj tifojdo. go, iafoje gi ripetigas.
5. Difini liberan antigenon en s;;,ro de mal4. La ter api o konsistas en forpreno
sa nul oj dum algida per iodo oni ne sukcesis.
au plimalgrandigo de amelaj nutrajoj.
H. ~Ieyer priskribas nun 16 kazoin, de
Doche.
(Château d' Oléron). lntoksikoj
per ostroj en la periodo de frajo. (Archives li obsef\'itajn, de tiu-êi malsano, kies simpto de Med. et Plzarm. mil. majo 1909). Dum moj preskaii tute similis al la supreciti taj . La
la nokto de 12- 13 augusto 1908-13 pafili- aütoro tamen pli ofte renkontadis mankon de
stoj kaj unu sergento prezentis jenajn simp - l'apetito, nauzojn kaj kapdo lorojn, pli ma lofte
malgrasigon.
La stornaka suko estis 5-foje
tomojn de intok-;iko. Granda soifo, senêesaj
vomoj, netolereblaj kolikoj kun sento de baro normala, 8-foje subacida kaj dufoje troacida.
en la epigastra luvo. La malsanuloj duonkurêe miksa dieto la ekskrernentoj estis
preskau êiam tiel karakterizaj, ke ili pe rmebigitaj sin tordis sur sia lito. Suflêega lakso
malbonodora, iom sa nghava. Rektuma kaj sis senesplore diagnozi la malsanon (hela kovezika tenesmo. Malm ultaj kaj iom albumineloro, mola konsisto, gazveL.ike toj, acida reakcaj urin oj.
cio kaj forta odoro de buteracido).
Genera laj sirnptomoj g ravaj: granda kapKoncerne la esencon kaj patog enezon de
doloro, sento de duonsveno, svenoj, tremfrotiu êi ma lsano Schmidt kaj Strassburger opinias .gin, kiel se){von de funkciaj malordoj
;,toj, malvarmigo de la ekstremitatoJ. T~mpe-

voCo DE

KURACISTOJ

1-1-3

estas alispecaj, ol dum la frua sta::lio. La pripenso, ke dum la frua stadio de narko to psikaj ekscitoj povas okazigi dangeron de sin·
kopo, kondukis F. al uzado de la metodo,
kiu gis minimumo plimalgrandigas ekscitojn
kaj tiel la dangeron de siniwpo. La metodo
konsistas en tio, ke F . principe Jasas la malsanulojn mem sin narkoti.
Pinel es. Pri kliniko kaj patogenezode
La malsanulo estas sciigita, ke li mem
tiel nomataj ,,urinacido-doloroj".
(Harnsauretenas la korbon kaj narkotos sin mem, res schmerzen). (Wiener klin. Wochenschrift 1909 tante tute lîbera. Nur kiam venas la ekscita
n-ro 21). La aiitoro dum multe da jaroj pe- stadio, la narkotisto prenas la korbon kaj daunadis analizi la simptomojn êe la malsanuloj,
rigas la narkoton.
kiuj plendis pri sentajoj, klarigat aj gis nun
Tre bonan eflkon tiu metodo havas anper rilatigo kun urinacido. Inter 110 kazoj, kau êe infanoj. Certe, trankvilaj malsanuloj
en kiuj estis trovitaj doloroj, parte difuzaj, tiun metodon ne bezonas, sed precipe êe tiparte lokalizitaj sur certaj segmentoj de la memaj, mallrankvilaj, nervaj personoj, êe alkokorpo (brakoj, dorso, sakro, kruroj, genuo, h9luloj kaj êe infanoj oni havos la plej bopiedartiko), P. povis 91 kazojn ordigi en tri najn spertojn.
grupoj. La unua grupo enhavas 46 ïir iLa narkoto ne daiiras pli longe, ol per
nojn, trovigantajn en klimakterio. Inter tiuj la kutima metodo.
D-ro S6s.
estas ankaii junaj · virin0j, kiuj sekve de giA.
Passov.
Pri
la
fermo
de
ostvundoj
nekologia operacio estis en klimakterio anpost
antrooperacioj
(B
eitr
.
zur
An.
Ph. Pat,
Kauze
de
identeco
de
l'doloroj
êe
taiitempa.
êiuj formoj de virina klimakterio kaj de gia ii . Th. des Ohres, der Nase u. des Kehlk,
relativa ofteco klarigas P. la dolorajn senta- Band. J. H. 12).
La fermo de la vundoj post antrooperajojn per êeso de la virina genitala funkcio.
La dua grupo konsistas el 19 senilaj indivi- cioj kaj genera le post trepanacioj de la produoj, inter ili 6 viroj en ago de 59-67 ja- ceso mastojda, apartenas al tre gravaj demanroj, kiuj suferis malsanojn, analogiajn al la doj en la otologio. Zero ni esprimis eê la
virina klimakterio. En la tria grupo 26 mal- opinion, ke malgraii longa sperto en tiu êi
sanuloj de ambaii seksoj plendis pri funkciaj direkto la demando gis nun restas ankoral:i
kaj nervozaj aperajoj. Kvar virinoj ha;7is mal- nesolvita.
sanon de la genitala aparato (miomo, hronika
Passov proponas novan metodon, unue
endometrito, ovariito). Inter la 17 viroj de por eviti g randajn truojn kaj tro longajn sa•
êiuj tri grupoj _estis multaj, ee kiu.i la dolo- nigojn post la operacio, due por la kazoj, jam
roj estis en interrilato kun patologiaj malhel- operaciitaj, post kiuj restis tro profundaj cipoj de la genitala sfero. Pro tio, ke en 61·8°/ 0 katroj kaj nefermigantaj kavoj. La metodo
da observadoj la doloroj estis en rilato al konsistas en sparado de periosto, kiu, laii
funkciaj malhelpoj de la genitala aparato kaj opinio de Passov, sola povas forigi tiujn
ke êe tiuj individuoj la alotur-materiosan go maloportunajojn. Li separas por tiu êi celo
(Alloturkorperstoffwechsel ) diferencis dt vera perioston sur granda spaco kaj, foriginte la
artrito, P. nomas tiun simptomaron ,,genitala malsanajn partojn de la proceso mastojda,
pseiidoartrito" kaj dividas g in en la tri grupoj:
kunkudras la randojn de la haiito kune kun
klimakteria, senila kaj nervoza pseiidoartrito.
la periosto, kiel eble plej multe en la supra
parto de la vundo. Tiun êi metodon la aiitoro
D -ro S6s.
proponas ne sole en simplaj antrotomioj, sed
A
ankaii en la kazoj, kie estas malfermotaj
Hirurgio.
sinuso kaj dura matro. Kompreneble, êi lio
R. Fr an c k (Wien ). Spertoj pri nar- estos nur aplikebla en la kazoj, kie oni povas
koto. (Wiener klin. Wochenschr. 1909 n ro esti certa, ke sube la malsanaj partoj estas
22). Estas opinio, de multaj Îlirurgoj akcep- tute forigitaj kaj ne minacos pusamasigo.
tita, ke êe gusta kloroformmorto (sinkopo,
En dua kategorio de kazoj postoperaciaj,
primaria êeso de korbato) la kauza momento kie restas profunda cikatro aii neresaniganta
estas pli la korparalizo per ektimo (Shock), truo, Passov proponas distranêi iliajn rando.in
ol la venena efiko. Komence, gis la malapero en la direkto de la antaue farita operacio,
de konscieco, la narkoto estas influita per separi la haiiton kaj perioston êe la randoj
la psika farto de l'malsanulo. La malhelpoj kaj poste kunkudri ilin, fermante tiamaniere
dum la plua stadio de narkoto (asfiksio k. t. p.) la kavon. 5 kazoj, en kiuj li uzis tiun meto-

en la maldikaj intestoj. La aiitoro aldonas,
ke laii lia opinio êeestas êiam ankau kataro
de maldikaj intestoj. Koncerne la te ra pion,
la aiitoro rekomendas laktan kaj simplan sukeron, farunajojn (Hygiama, cakes k. t. p.),
bulkojn k. t. p., ne konsilas doni terpomojn.
D ro W. Robin.
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don, donis rezultaton rapidan kaj tute kontentigan.
Passov aldonas, ke generale gis nun oni
malatentis la gravan signifon de periosto dum
trepanacioj, kio estis kaiizo de longedaiir aj
resanigoj de postoperaciaj vundoj ne sole sur
proceso mastojda, sed ankaii ee eiuj trepanacioj
de kranio. La ku:-ikudrado de la haiito elmetis
èiam la cerbon al traumaj dangeroj, la osteo
plastikaj operacioj tre oftt~ donis rez ultatojn
nekontentigajn.
En du kazoj la aù.0 ro uzis
sian metodon post fongo de cerb:.t prolapso
kaj en ambaü ricevis tre bonan rezultaton.

D-ro Sos.
André.

(Versa illes). Trauma hidartrozo

de l' genuo, kuracata per aktivaj movadoj
de la femuro kaj senmovigado de l' genuo.
(Le Cad1teée5·an de junio 1909). La el<sudaton on i kuracas laii la uzata mgtodo, tiu, kiun
la hirurgiisto preferas, nome : senmovigado
en gutilo, vata kaj elasta kunpremado de la
gen uo , tre va rmaj sürversadoj (45°-48 °),
sekvitaj de malsekaj envolvadoj, sed absoluta
forigado de masago.
Du fajojn tage la membro estas forigata
for de la gutilo kaj la kruro kusigita sur la
lito. Tiam la paciento devas levi la ka lkanon
gis vert ikalo, poste lasi la membron mallevigi
gis la lito. Tiuj movadoj devos esti farataj
regule kaj malrapide, sen ia ajn flekso de l'
genuo, po 4 fojoj minute, dum 5- 6 minutoj
kaj pliposte dum 8 - 10 minutoj, post kiam la
malsanulo alkutirni gis.
Unu fojon tage oni aldonas al la kuracado
frotadetojn sur la antaua surfaco de la femuro
kaj sür la interna surfaco knedadon, frapadon
dum 12- 16 minutoj entute kaj faradajn
fluojn dum 3-5 minutoj .
Kiam la resa nigo estas atingita, simpla
bandago flanela anstatauas la kunpremadon
kaj oni ellernigas la pacientojn uzi sian membron kaj mar~i, zorgante eviti refalon. Antaii
eio oni devas kontraustari al ia ajn fleksado
de l' genuo. La marsado farigas sur kalk ano
kun helpo de bastono.
Per tiuei metodo · ta meza daiiro de la
tempo, necesa por resorbo de la eksudato,
estas 25 tnga; plie 15 tagoj sufü~as, por
restarigi la movojn de I' membro. Do entute
la dauro de l'malsano ne superas 45 tagojn.
D-ro L. J.

kusanta en gia ebeno. Se tiu ti linio trairas
tra centro de la cirklo, tiam el la turnigo de
la cirklo de\·enas globo. Se tiu ei linio estas
malpr oksima de la centro je iu distanco b,
tiam la cirklo, turnigante en tia situacio êirkaü la linio, faras per sia eirkaiio (perimetro)
. su prenomitan toran surfacon kaj per sia ebeno
foras bulon (korpon) toran. Kiam distanco de
turni glinio (akso) g is centro de la cirklo estas
pli granda, ol radio de la cirklo, tiam la bulo
tora similas al kringo. Detranêante pecon de la
ekster a flanko de la bulo tora, farita el \'itro,
ni ricevas lenton toran, kiu en vertikala direkto (supozante, ke kringo kusas ekz. sur
tablo ) havas kurba}on, strekitan per la radio
de la donata cirklo kaj en horizontala direkto
kurb1Jon, strekitan per pli granda radio. Sekve
tiu êi detranêajo tora (lento tora konveksa)
donas astigmat isman refrakcion de lumo.
Post elkalkulado oni vidas, ke en ,ertikala
direkto oni ha vas forton de refrakcio = ~
0
" r
dioptrioj kaj en horizont ala = 2 ;r+ob) dioptrioj. Tiu êi lento tora servas al korektado
de astigmatismo hipermetro pia kunmttita (As,
H. H.}. Se kiomo b pligrandigas, tiam kurbaJo
ho,iz ontala malpligrandigas kaj kiam b = oo,
tiam lento tora farigas cilindro. Se:kve toraj
lentoj estas forrnoj transirantaj de globaj al
cilindraj lentoj: Detranêante pecon el interna
flanko de bulo tora ni ricevas lenton, kiu en
vertikala direkto havas konvekson = :°'rdio·
ptrioj kaj en ho rizon tala direkto havas kon ·
kavon = ~~-r)

diop trioj, sekve helpas al pli-

bonigado de astigmat ismo miksita (As. :\l. H.)
Depremante la lentojn de la unua formo en
platetoj \·itraj, ni ricevas la lentojn torajn
konk a\·ajn, kiuj estas destinataj al korektado
de astigrnatismo miopia kunmetit a (As . .\I. :\!).

(A ûtoreferato).

Ginekologio

kaj obstetriko.

V a j n s te j n. Laktagolokiaj gia laktiga
efiko. (Terapeûtika Revuo. 1909 n ro 6.

Odesa). La grandega mortemeco de suêinfanoj dependas de arta nutrado. l\Iultaj esplo·
roj de Parmentier,
Stiprian,
Clark,
Biedert,
Kehrer
kaj aliaj montris la jenajn gra\·ajn ecojn apartajn de la virina lakto.
Gia kazeino havas a lkalan reakcion, estas facile solYebla en akvo, ne kompakti gas post
Oftalmologio.
longa starado aü sub influo de malfortaj aciJan
Jurkovski
(Human) . Surfacoj doj, dum la kazeino de bovina lakto havas
toraj kaj ilia apliko al okulvitroj. (PosttJp acidan reakcion, estas tre malmulte au tute
okulistyccny 1909 Krakov. Aprito) Surfaco
ne solvebla kaj sub influo de stomaka suko
tora ctevenas el turnigo de cirklo èirkaii linio, donas kompaktajn, ampleksajn bulojn. Pro tio
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eiam estas preferinde doni al in fano virinan
lakton. Sed êar la kvanto da virina lakto
estas iam ne konstanta, jam delonge oni
penis trovi iun laktigan rimedon. La au.tom
tre rekomendas laktagolon. Li priskribas du
kazojn el sia praktiko, kiam malgranda k,anto
da laktagolo montris sian energian efikon.
Oni donas gin 2 -3 fojojn dum tago po plena
tea kulero en lakto au buljono. La kvanto da
lakto plimultigas je 35-60¾,
da gras') je
100¼, da proteinoj je 60¾ Krajz
l'IL Pa v 1o vs k i. Kazo de vagino duobla
(vagina duplex). (Terapeûtika Revuo 1909
n-ro 6 Odesa). La autoro scias nur pri 6 kazoj de duobla vagino en rusa literaturo. Li
priskribas la sepan. Virino 19 jara venis malsanulejon kun plendo, ke si ne povas vivi kun
sia edzo, ear si tre suft:ras Jum koito. Pri
la unua edzeca nokto la malsanulino rememoras kun teruro. Post ginek ologia esploro
montrigis: Eksteraj seksaj organoj estas normalaj. Post antaua koiono de sulkoj (colwmna
rugarum anterior) trovigas d1ka (0·5 cm ),
elasta membrane, kiu estas streeita laulonge
de la tuta vagino sub angulo de 25° al sagitala plataJo. Tiu ei membrano per nenio diferencas de aliaj parietoj de l'vagino kaj, alirante al utera cerviko, gi finigas per blinda
sako en maldekstra flanko de la cerviko. La
cetera parto de la cerviko kaj la utero mem
estas unukavaj.
La autoro faris operacion,
eltraneinte la membranon el la vagino. La
parton de la membrano en la cef\'iko li restigis, alkudris nur al la cerviko la eksteran
randon de la blinda sako. Post 10 tagoj resanigo. Post 5 monatoj la virino denove venis
malsanu lejon kaj oni konstatis normalan gravedecon en kvara monato. Ciuj suferoj estin •
taj ee~is.
G. Krajz.

Ma l sa,noj hautaj
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malsanulo aperis facila stomatite, êe du hau.tbrulumo . De tiuj êi lastaj unu estis preninta 26 tagojn la medikamenton, kiam ve nis tre forta rugeco kaj ~ 1·eleco de la haute
kun febro gis 40°, sed en internaj organoj
oni ne povis trovi iun malsanaJon. êe la alia
malsanulo aperis ankau post 13 tagoj facila
hautrugeco, kiu malaperis tuj, kiam estis in tei'rompita la donado de hidrargo. Sed tiu ei
. hautbrulumo estis ankau aperinta antaue êe
. enfrotado
de griza hidrargungrento,
kiu
antau la interna kuracado de aliaj kuracistoj
estis provita. Eble estas la kaiizo por la du
malagrablaj aperajoj hidrarg-idiosinkrazio, certe
ee · la las ta malsanulo.
Resume : oni povas rekomendi la internan kuracad on de sifiliso per ,,sozojodol "-hi··
drargo ( = merjodin), precipe êe tiuj malsanuloj, kiuj pro eksteraj kaiizoj ne povas sin
submeti al la perfidaj enfrotadoj de hidrarg ungvento, au al la doloraj kaj ankau ne sendangeraj hidrargensprucig oj. (Aûto referato).
Bruns kaj Halberst
adte r. Pri prak·

kaj veneraj.

tika signifo de serodiagnozado êe sifiliso.
(Berl. klin. Woch. 1909 n ro 4). La aiitoroj
op.n ias, ke oni ankorau ne devas alpreni prognozajn kaj kuracajn konkludojn el la rezultatoj de la reakcio de Wassermann,
kiu
tamen rosedas grandan signifon en diagnoza
rilato. Krom tiu êi reakcio estas konsideren daj êiuj aliaj donitaJoj, ear la rezultato de la
reakcio pavas est i pozitiva ankaii ee aliaj mal·
sanoj (fram boezio tropika, lepro, malario, skarlatino) . Plue la reakcio de Wassermann klarigas. ke la indiv,duo iam infektigis per si·
ftliso, sed ne atestas, ke la nuna malsano
estas de sifilisa speco . Preskau identajn opi·
niojn mi esprimis en mia verkajo, publikigita
en la jaro 1907 . en ,,Tygodnik lekarski • sub
la titolo ,,Pri serodiagnozaj prornj êe sifiliso".
D-ro Blumenfeld.

Lesse r. Pluaj rezultatoj de la serodiagnozado de sifiliso. ( Deutsch. med. Woch.
kuracado de sifiliso per sozojodol-hidrargo 1909 n-ro 9). La autoro resumas 2000 esplo kun rimarkoj pri hidrarg-hautbrulumo.
(lna û• radojn. En 3 kazoj, en kiuj estis nek sifiliso
B. B a u mg art e n (Berline). Pri interna

gu.racia disertacio). La autoro kuracadis dum
8 monatoj 15 malsanulojn sifilisajn per piloloj,
enha vantaj ,,sozojodol" - hidrargon de la firmo
Trommsdorff - Aachen. 11 personoj rice\"is
,,sozojodol" - hidrargon kun opio (0·00-1-2g.),
la ceteraj -1-la saman medikamenton sen opio
(nomatan merjodin). Opio ne havis ian efi
kon. La malsanuloj estis en la dua stadio,
nu r êe unu estis malmola ulcero. Estis donataj je la unua tago du piloloJ, poste êiun tagon unu pilolo pli, gis trifoje êiutage du piloloj. Kun bona sukceso estis prenata ,,sozo jodol" -hidrargo 15 gis 4-1- tagojn. êe 1,,1nu

nek suspekt o pri sifiliso, la rezultato estis
pozitiva. La autoro konsideras la akvan ekstrakton el la hepato de la infano kun ennaska sifiliso kiel plej taiiga antigeno. Per energia kuracado oni po,·as sangi la pozitivan
rezultaton en negatiYan . Se la reago estas
pozitiva, la viruso estas aganta, oni do devas
ê;: pozitiva rezul tato kuraci pluen antisifilise.

D·ro Blumenjeld.
Z i e 1er. Pri tiel nomata ,,lupus pernio"
(Gramûoma pernio, trytlzema pernio) (Arch .
f. Derm. und Syph. 1909 Vol. XCIVKaj. 1)
Observ adoj klinikaj, negativaj rezultato j de la
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provoj per helpo de tuberkulino kaj de esploradoj pri tuberkulozaj baciloj rajtigas la autoron al la konkludo, ke .,lupus pernio" havas nenian kauzan interrilaton kun tuberkulozo. Tiel same la tiel nomataj benignaj sarkojdoj, kiel ankau eritemoj eh.sudativaj sub hautaj ne dependas de tuberkulozo. Z. konsilas aliigi la terminon en pli gusta êar la gisnuna povas nur enkonduki konfuzon en etiologiaj komprenoj . Certe oni povas tie kaj ie
renkonti kazojn, klinike similajn al la supre
diritaj, kaj estantajn komplikajoj de la tuberku ·
lozo, sed tiuj êi kazoj de\'as esti aparte trakD-ro Bl111nenfeld.
tataj.
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betojn senmikrobigitajn, kies atmosfero estas
konstante rnalsekigita per aldono de kelkaj
gutoj da akro aü da solvajo. La tubetojn tuj
oni fande fermas kaj metas en malvarman
êambron inter O kaj + 1 centig. Post 6 kaj
10 monatoj la §ajno de la vazoj ne estas,
por tiel diri, §angita . La autoro citas kelkajn
kazojn de translokigo, tiukond:êe farita post
22-24 tagoj, nome la kazon de translokigo
de poplita arterio sur abdomenan aorton de
hundino. La eksperimento okazis la 6-an de
majo 1907. La 5-an de marto 1908 la besto
estas tute bone fartanta .
V. Heterotranslokigo de fre§aj vazoj.
La 18 an de novembro 1907 translokigo
de peco de hunda lrnrotido sur abdomenan
· Medicino eksperimenta.
aorton de katino La 5 an de majo 1908
bonega farto de l' katino. ·
Po z z i. (Parizo). Novaj eksperimentoj
\T Trans'.okigo de orelo, de tirojda glando;
de Alexis Carrel pri suturo de sangvazojkaj
fori~o kaj remeto de la lieno.
provizora
translokigadode organojkaj membroj.(Acad.
Tiuj eks? erimentoj estas anko rau tro
de med. 8. _junio 1909). Profesoro Pozzi ranovaj, por ke oni povu eltiri konkludojn el ili.
portas pri la belaj eksperimentoj de sia sam ·
VII. Provizora forigo kaj remeto de reno
landano Carre 1 (Franco), nune estro de la
sur la sama besto.
Rockfeller'a Instituto en New-Jorko.
La 6-an de februaro 1908 la maldekstra
I. Fliko de abdomena aorto per peco de reno de hundino estas forigita kaj lavita en
peritoneo.
la solvajo de Locke. Post kelkaj minutoj oni
En januaro 1907 resekcio êe hundino gin remetas en la abdomenan ka von; oni sude la antaua duono de la abdomena aorto turas la vazojn kaj ureterojn; 15 tagojn plilau longo de 2 cm., fliko de l'vazo per poste oni forigas la dekst ran renon: neniu
peco de peritoneo, sub§tofita per transversa
malhelpo, neniu album ino en la urino. La
muskolo. La 24-an de jan. 1908 per laparo - 5-an de majo 1909 tiu hundino naskas regule
tomio oni konstat1s, Ke la sangfluado estas
11 idojn.
normala. Tiam Carrel resekcias la flikitan
VIII. Translokigo de reno de besto al
parton kaj anstataüas gin per segmento de alia besto.
la kava vejno. En majo 1909 la besto estis
Eksperimento ankorau tro novtempa.
tute bone fartanta .
IX. Por la unua fojo la pasintan jaron
(1908) Carrel sukcesis translokigi malanIL Translokigo de fre§aj vejnoj.
La 7-an de junio 1907 oni translok igas tauan kruron de hundo ,,fox" al alia hundo.
segmenton de eksterna vejno jugulara sur La diversaj organoj de tratranêitaj membroj
karotidon de hundo. La 28-an de oktobro estis kunsuturitaj. La sangocirkulado tuj res1907 la sangfluado estas tute normala. La tarigis. La besto rapide resanigis, kvankam
hundo mortis la 1-an de februaro 1908 pJo la temperaturo de I' nova membro estis unue
iom pli alta, ol de la netu§ita membro kaj
batalo kun sambestoj.
III. Parta returnigo de l'sangirado en la iom da edemo farigis.
15 tagojn pli poste la kunigo de teksaJoj
tirojda glando.
estis atingita ,,per primam". La hundo mortis
êe kropmalsana hundo oni anastomo 20 tagojn post la operacio pro epidemio de
zigis la periferian ekstremajon de la interna
bronhopneumonio . La autopsio vidigis perfekvejno jugulara kun la alcentra peco de karotido. Ok monatojn pli poste la kropo mal- tan kunigon de la teksaJoj .
Carrel senhezite pensas, ke oni porns
plidikigis; la tirojdaj vejnoj §ajnis est i artefari s1111ilan transiokigo n êe homo, uzante
rioj; la jugulara vejn0 malpligrandigis.
membron, devenantan de homo, Jus mortinta
IV. Konservado de sang,azoj en mal- pro akcidento.
D-ro L. J.
varma êambro (Cold storage).
La vazojn oni elprenas el la vivanta
Sociala higieno.
besto au nelonge post gia morto kun plej
Weinberg
(Stutgarto). la plej signizorga asepso; oni trempas gin kaj lavas en
la soh·ajo de Locke kaj metas en vitrajn tu- faj rezultatoj de la kankra statistiko. (Me-
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die. Klinik 1909 n-roj 13-15). La verkinto
bazigas siajn rezultatojn sur preciza studo
de la statistikaj donitajoj pri karcinomo el
la urbo ~tutgarto kaj sur kompara ekzameno de la karcinomaj statistikoj en eiuj civilizitaj landoj. Liaj rezultatoj estas jenaj: La
plej gravan signifon por karcinomo hav as la
influo de l'ago. La aga kurblinio de la kan·
kro atingas si .j n maksimumoj n ee sueulo •
kaj maljunuloj. Gi montras diversan kura don
ee diversaj formoj kaj lokigoj de l'kankro
kaj ee ambaü seksoj. La lol{igo de la kankro vidigas ee ambaü sekso j grandajn malsamecojn, klarigeblajn plej bone laü la t orio
pri incito ; subtenas tion la granda pliigo de
la kankro ee Yiroj sur lipoj kaj en l& nutra
trakt o, ankaü la rilatoj de la marna kaj ute·
ra karcinomoj al familia stato, sociala pozicio kaj nombro de naskoj , fine la lokigo
kaj ofteco de kankro ee diversaj metioj. Ra·
saj diferencoj, speciale kun malprofüo por
la germana raso, ne estas ekskluzitaj, sed
neni a raso estas tute libera de karcinom o.
Atenton meritas ankaü la influo de la grun0
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do, sed g i ne devenas nepre de parazita
origino de l'kankro. Kontrc1ü la lasta atestas
ankaü la spertoj pri kun logan toj kaj fami lia•
noj de kankruloj ; la instruo de Behla pri
geedza karcinomo (cancer à deux) estas trompanta a rtproduktajo. La parazitan karakteron
de la karc ino mo apogas entute neniaj statisti ·
kaj donitajoj.
Konstituciajn influojn pruvas eble la
spertoj ee alkoholproduktantaj
metioj ; heredaj, konstituciaj influai ne estas tute eks·
kluzendaj,
tarnen
ekzistas
nenia pravo
konsideri kankron k iel degener.t afero en
senco de la psikiatroj kaj ,,kulturmalamikoj ".
La sajna pliigo de la kankro devenas esence
de la plibonigoj en gia diagnozado ee vivuloj kaj en kadavroj, sed veran pliigon speciale
de la mamkarcinomo
kune kun regreso de
la gravedemeco (fecunditas) oni ne povos
tute nei. La etiologio de la diversaj formoj
kaj lokigoj de la karcin omo ne estas tute
simp la kaj unueca.

D•ro Fcls.

K r o n i k o.
,,La kuracista-sanitara revuo por kostrorna
gubernio " (Rusujo) en la n-ro 5-a (maja ) pub likigis 2 1/, • pagan artikolon de la eefdirektoro
de loka zemstva sanitara oficejo, T. E. K. A.ano d-ro A. Cveta j ev sub la titolo ,,Esperanto - facila inte rkomun ikigilo por eiuj kuraci stoj
de l'terglo bo". La aütoro mem jus elstudis
Esperanto'n kaj jam farigis fervc,rega ad_epto
kaj energia propagandisto de t:i tiu lingvo.
En la supre nomita artikolo li guste rimar
kas, ke gis nun interndcia medicina literaturo
esence estis havajo de nur tri nacioj : franca,
germana kaj angla. Alilandaj kuracist oj nepre devas lerni êi tiujn tri lingvojn, sed, eê
elstudinte ilin bone, ili ne povas sufiee klare
prezenti al si modernan staton de l'tutmonda
medicino. La samaj tri lingvoj estas ankaü
oficialaj por internaciaj kongresoj. Tamen nun
jam aperas la espero, ke en la medicina kongreso, sekvonta post la Budapesta, kuracistoj
de t:iuj landoj ega lrajte ·povos partopreni en
la kongresa laboro, uzante komunan por êiuj
helpan internacian lingvon Esperanto. La plej
proksirna Budapesta kongreso donos sufiee
seriozan provon por la estonteco . Poste la
aütoro detale sciigas pri la esperantistaj arangoj de Budapesta kongreso, citas la titolojn
de t,alegotaj komunikajoj (el la junia n-ro de
,,Voeo de Kuracistoj•), konatigas kun T. E.
K. A., kun ,,Voeo de Kur.", kun T. E. K. S.

kaj donas eiujn necesajn por anigontaj adresojn (de la kongresa kasisto, de la rusaj konsuloj kaj de la redakcio de ,,Voeo de Kur .") .
Imitinda ekzemplo por t:iulandaj kolegojesperantist0j. Se tiarnaniere oni propagandus
Esperanto'n per nacilingvaj medicinaj jurnaloj en aliaj landoj, ni jam sukcesus pli mul·
te lneskigi nian T. E K. A., ol gi estas nun .

D-ro K. $idlovskij .
,,The American Journal of Clinical Medicine", eliranta en Chicago, enmetas en ju ·
nia numero gramatikon de Esperanto.
En Munheno d-ro St u h 1b erg e r anon cas ku rson pri Esperanto por kuracistoj.
En .Eho Esperant ista" (1909 n·ro 36)
pr iparolas d-ro Roth s chu h el Aheno la utilon de Esperanto en banlokoj, kiuj attiras in·
ternacian publikon. La gastoj, kiuj ne kona s
fundamer.te la enlandan lingvon, aü almenaü
unu el la tri plej uzataj lingvoj, franca, germana, angla, estas elmet itaj a l seneesaj malagrabla}oj kaj elspezoj. Se la banlokaj administracioj alprenus Esperanton, kiel komprenigil on, profitus de tio la mals anuloj kaj la
kuracejoj. La aiitoro klopodas enkonduki Espe·
ranton en Aheno kaj ni deziras al li plenan
sukceson.
.. ~Iedical Presse and Circu lar" (n-ro 2 1)
publikigas recenson pri ,,Jarl ibro de T. E. K. A" .
En ,,Allman na Svenska Lakartidningen"

•
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(pag. 469-472) tradukis d-ro Krikortz la artikoleton de prof. Baas (vidu "V. d. K." 1909
n-ro 4) kaj aldonis programon de la T. E.
K. A., kiel ankaü la nomojn de giaj konsuloj kun peto al svedaj kolegoj, kiuj interesigas pri la asocio, ke ili turnu sin al li por
ricevi pluajn informojn.
nGaceta Médicina del~orte" (junio 1909)Bilbao, Hispanujo - enmetas artikolon de
s-ro Jorge S Hita pri doktora disertacio de
d-ro Carret (Esperanto en medicino).
En la lasta n-ro de "V. d. K." englitigis preseraro en adreso de prof. Ferraton.
Anstatd:i Val de Gran legu: Val de Grâce,
Parizo. Al tiu adreso derns esti sendataj la
fotografajoj kaj radiografajoj de la vundoj,
okazintaj dum rusa-japana milita.

*

*

*

La redakcio ricevis:
Esperanta
Biblioteko
Internac ia, N-ro 3. Bona Sinjorino :\'ovelo de E.
Orzeszko. Trad. Kabe. - N-ro 4. Rusaj Ra
kontoj. Fabeloj al Hdenjo de ?IIamin Sibirjak.
Trad. N. Kabanov.
Edmond
Privat.
êe l'koro de Eüropo. Mallonga resumo pri la internacia rolo de
Genevo en la historia de moderna tempo.
Re ne S au s sure.
La geometrio folietara au ~ova teorio geometria pri la movo
de l'korpoj en spaco.
Adria G u a 1. :\1istero de doloro. Dramo
en tri aktoj. El kataluna lingro tradukis Frederiko Pujula Y Vallès.
Direktejo
Generala
de Statistik o. Antaüparolo de l'Boltcno 1Iemoriga de la
Ekspozicio nacia de 1908. Rio-de-Janeiro.
D-ro S. Kim e 1. Piena kaj praktika lernolibro por terni la lingvon ,,Esperanto" dum
malmultaj lecionoj. (Rumane).
D ro S. Kim e 1. Slosilo (tradukajoj ) de
l'supredirita lernolibro (Rumane).

Kalendaro

kongresa.

l. aügusto
gis 30 . septembro.
Ekspozicio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota
dum IV. Kongreso L&tinamerika de ku·
racistoj.
La ekspozicio elmontros aparatojn kaj
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn
por pavimado kaj por necesejoj; produ·
ktajojn pornutrajn sekajn au konservitajn,
bestojn por nutrado homa, produktajojn
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; modelojn, projektojn, informojn, statislikojn,
interesajn por higieno kaj medicino.
A ü gus, t o. 3- 7; VI. Internacia kongreso por
psihologio. Genevo.

l

7 - 11. II Interrn,cia konferen co pri lepro.
Bergen.
23-28. V. Interqacia kongreso por stomatologio. Berlin. _
29. aügusto.-4.
septembro.XVI.
Kongreso internacia de Medicino. Budapest.
Oficejo de la kongreso: Budapest (Hungario), Eszterhàzy - utca, 7. Kotizon
(25 kronoj aüstriaj) oni sendu per postmandato al la adreso: Prof. Dr. de Elischer, kasisto de la kongreso, Budapest
VIII., Eszterhàzy - utca 7.
Septembro.
5-11. Universala kongreso de
Esperanto Barcelono.
Partoprenos en Budapesta Kongreso Medicina laü sci igo al nia redakcio:
1. D-ro Sidlovskij - Moskvo, 2. D-ro
Kabanov - :\h~kvo, 3. Dro Volujskij - Jelec, 4. D-ro S ,lovjev - Navaja Lad~ga, 5.
D-ro Slavutsk: j - Caricin. 6. Dro Hohrjakov - Kazan; 7. Dro Borovskij - Taskent,
8 . D-ro Tuturin - \':tehsk, 9. D ro Sesta·
kov - Vener, 10 D r0 Koposov - Simbirsk,
l l. D-ro Ostrovskij - Genève, 12 D-ro FischWien, 13. D ro Rothschuh - Aa:hen, 14.
Dro Leono Zamenhof - Varsorio, J 5. Dro
Blaizat-Doulon,
16. D-ro W. Robin - Varsorio, 17. D-ro Maillard - Sceaux, 18. Dro
Godlovski - Lisko, 19. D ro Baber -- London, '.W. D-ro Lubliner - Varsorio, 2 l. D-ro
Chybczyi'lsk i - Varso,io, 2~. Dro Higier Varsovio, 23. D·ro L. Knaster - Varsovio,
2.'.1. Dro Szwajcer - Varsovio, 25. D 10
Oppenheim - Varso, io, 26. D-ro i\1eek - el
Lo·nctono en Kan ad o, kiu reprezentos la
,, Londonan Asoc:on de :Vledicino". Krom tio
Budapestaj Teka'anoj.
----Por informi la estimatan legantaro n de
la Voêo pri la nuna stato de nia afero rilate
al la Budapesta ::\Iedic;na Kongreso kaj por
instigi ilin al plej vasta partopreno, mi kona·
tigas la jenon.
Dank' al la fervora agado de la êi tieaj
samideanaj kolegoj, precipe de la grupestro,
sinjoro S Schwartz , la esperantista kuracistaro pligrandigas êiutage kaj aligas suf1êenombre ankaü al la T. E. K. A. .1\i notas
aparte la aligon de la êefkuracisto de la êi
tiea .,Asocio por tuja medicina helpado", l<iu,
fariginte feffora esperantisto, eldenos porkongre,;;an brosuron pri la nomita asocio kvin·
ling\·e, ankau esperante.
Por altiri atenton de la kongresa estraro
al nia afero, ni dissendis po 1 slosilo kaj
represajo de mia artikolo, aperinta en la ,,Gy6gyri.szat" pri ,,Lingvo internacia kaj medicinQ"
al la sekciaj prezidantoj.
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Por flksi la rolon de Esperanto en la
kongreso, ni prezentis petskribon al la organiza komitato, .almetinte la supre cititajn nrketojn knj la brosurojn de Ostwa ld kaj de
Borel ,,Internationale Hilfssp rache und das
Esperanto". Per tio ni atingis la jenajn oportunajojn (lai:ivorta traduko el la originala reskripto):
l. "Konvena kunvenejo estes dum la
antai:itagmezaj horoj al la dispono de la espe rantalingvaj kurac istoj, kiel ankai:i por la esperantalingva j raportoj .
2. Nur oftciallingvaj raportoj kaj sciigoj
povas aperi en la êiutaga orga no de la kong reso, sed ni pc,rns presigi ank ai:i sciigojn
pri E sperant o en la êiutaga organo hun ga re,
germane, fran ce kaj ang le, se la sciigo tau
gas por la kadro d<.:la êiutaga organ o".

=====

Rigardante tiuj 1 êi grava jn rezultatojn,
estas nun tre dezirinde, ke la esperantista
kolegaro aperu kiel eble plej grandnombre al
la kongres o, por tie propagandadi ope kaj
dise, por elmontri kaj pruvi la gravecun de
Esperanto. Estas anka i:i rekomendi nde, ke la
raportontoj bonrnlu transsend i resumon de
sia raparto en kelk aj elczempleroj, por ke gi
estu disdonata al la diversnaciaj konsuloj,
kiuj povus jam nun antai:izorgi pri redirontoj
ktp . Las te oni povus an kai:i jam nun verki
tiajn sciigojn, artik olojn pri Espcranto (kompreneble Esperante), kies tradu kon en la oficialajn lingvojn la kompc tentaj konsuloj pretigus, por ke ni estu tute pretaj, kiam la
kongresaj tagoj alvenos.
D-r o Roberto Schatz, konsulo de la T. E . l{. A .
Budapesto, I V. Koronalzerceg u . 20.

A

KOMUNIKAJOJ
intencata eldono de ,,Gen e ra
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êar estas
Ia
g v id I i br o p or ban 1o k o j" kaj êar por
la T. E. K. A estas tre grava ha vi en êiu
ban I o k o sian reprezentanto n, la Centra 1...:0
mitat o genlile petas êiujn konsulojn kaj rèprezentantojn de la T. E. K. A., ke ili bonvolu kiel eble plej · rapide varbi tiujn êi reprezentantojn kaj sendi iliajn nomojn al la
Sekretario de la T. E. K. A. Gis nun ni haras jam reprezentantojn en la sekrantaj ban ·
lokoj : Aachen, Am élie les Bains, Ciechocinek,
Druskieniki, F ranzensbad, Hurzuf, Nice, Pistyan , Wiesbaden, Vichy.
La Centra Komitato sciigas la T. E. K. A.anojn, ke gi partoprenos en la okazonta en

T . E. K. A.
ai:igusto kaj septembro ,,êc n s t o h o va

Eksp oz ici o", kie g i preparas apa rtan fakon :
.,Esperanto en Medicino" . La T. E. K . A'anoj
es tas gentile petataj sendi tai:ig:ijn ekspozici aj ojn , ekzemple numerojn de gazetoj k. t. p.
al la Sek retario de la T . E. K. A.
Prof. d-ro C harle s Richet
bonvolis
akcepti la titolon de honora memb ro de la
T. E K. A.
No\'a konsulo: por Bu 1g a r uj o - D-ro
A. Georgief - Choumen.
Gen. Sekr. de la T. E. l{. A.
D-ro W. Robin

Varsovio, str . Ch1nielna 34.

Listo de la abonantoj.
(Dai!rigo) .
D· ro Fromagcot ,pendis la ga'l.eton por P. T. Tcka'anoj: 96-1. Caillaud (i\Ionte Carlo) 965 Santos (Riode-Janc iro) 966. Georgicv (Sumen) 96ï . Campello (Rio-de-Janeiro ) 968. Valmont (Tours) 969. Reddon (Sceaux) .
Restas anko rai1 por bono de Teka 3 abonpagoj.
Plue ekabonis P . T. : 9ï0. Kub.c~k {Olomouc\ 9ï I. Wierzbi~ta (Siedlce) 9ï2 . Holm (Fiskars) 9ï3 . Grin•
feld (lfüinev) 9i4. Blcnheim (LinglieldJ .

La listo estas fermita la 16-an de julio.

WP\LLISCHHO;i
Maria-Enzersdorf
apud VIENO

am Gebirge

(en distanc o de 1 horo)

[JO
SANIG
[

tre bele lokita, por ku 1 ra cproce do fizika-dieta.

Bonegaj kuracsukcesoj.
Prospektoj germanaj kaj Esperantaj volonte elsendataj senpage.

Carl Seyf erth

D-ro Marius Sturza

posedanto.

eelku racisto .

,(,
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VOCO DE KURACISTOJ

ELEKTRO-KOMPANIO
,,SANITAS"
BERLINN•

FRIEDRICHSTR. 131 D,
ECKE DER KARLSTR.

PLEJ GR.ANDAFABR.IKOEN LA MONDOPOR.KOMPLETAJ AR.ANÔOJEN
FIZIKALAJ KUR.ACINSTITUTOJ.
:: :: Fabriko de elektromedicinaj kura :gimnastika .i kaj hidroterapiaj aparatoj . :: ::
Filioj: Düsseldorf,Graf Adolfstr. 88. LondonW., 61 New Cav end isch Street.

~ otax-~tintgeu
-Jnstrumenta
ankaii por senpera aligo al turno- kaj sango- fluo
NOVAJO!
sen transformilo
NOVAJO!
R.ÔNTGEN-APAR.ATO
DE PLEJ SIMPLAKONSTR.UO
KAJ PLEJ FACILAMANUZO
.

-~

MOLTOSTF\T
SEN
TERFERMO.PREZO
NEPLIALTIGiTA.
Plej multcflanka al iga aparato par êiuj
elektraj fluoj, apli!{eblaj de la kuracisto:
galvaniz. (elektro lizo, kataforezo), (si nu
sojd.) farad., galv.-farad ., elektr. kvarêelaj
banoj, hidro-clektraj plenaj kaj partaj banoj, ka(btiko, cndoskopio, hirurgiaj opera•Cioj (frezado, êizado, borado, trepanado ,
segado kaj vibromasago J•
.Superccoj: Certa evito de la dangero de
terfermo .
Manko èe iu ajn malferma}o, pro tio :
Absoluta senpolveco kaj certa uzebleco.
J>lej preciza gradigo de eiuj fluospecoj
( turnoreostatoj).
Tre forta motoro .
1Plçj _granda spacosparo kaj plej lacila
,lransportebleco.
Miliamperomet ro kun 8 mezurarangoj.
Pre-,;o : Multostat sen terfermo por kon stanta lluo 110 Voltoj M. 360.
Multostat sen terfermo por sangfluo
120 \' oltoj M. 460.

'l

1

Rotax-lnstrumentaro
por turno- ausango-fluo
sen transformilo.

voéo
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ELEKTRO-KOMPANIO
SANITAS" BERLIN.
"
elektra
.. '' Nova
,, f on
varmaera duso.
NOVAJOl DOZEBLECO
DE LA INTENZOKAJ
DE LA TEMPERATURO
de aerflu o pe r almeto de tuboj je diversa elradia aper tur o.
Superecoj;
Vann a aero tuj post enigo.
èiama uzopr eteco.
F acila transportebleco ] ·5 kg.
Aplikebleco en êiu loko kun elektra konduko .
Absoluta senodorec o.
Plej malkaraj, facile els angeblaj
Provizaj hejtiloj ( 1 M. , pro tio:
Sen lima funkciebleco.
Neniuj kostoj por inst ala do.
Plej mal g randaj kostoj de aplikado.
Provizaj hejtiloj M t ·-.
Almetaj tuboj j e di versa grande co de la apcrturo po 0·75 M.
Prezo )1. 60.

B'-"ll!, êiumonate Rontgenkursojpor kuracistojkaj kursoj kun elmontrojpri la

elektromedicinoen nia aüditoriejo,Berlin, Friedrichstr.131d. EckeKarlsstrasse.
lëeë

!fil

APOTEKO SUB ,,ORA AGLO"

1

4-1ag~t~
,,Ruslanda
Esperantisto"
4 -:9i~
0

0

Centra organo de ruslandaj espcrantistoj.
lm
J. t'. I
1 lm llustrita eiumonata j urn alo de l'scienco, arto,
sub direkt o de d-ro Ludovi ko Wewi6rski
lm literaturo kaj sporto eliras en rusa kaj espekun kunla borado de konataj ru Lwow, str. Halicka 5.
lm ran ta lingvoj
saj
kaj
eksterlandaj ve rkistoj.
Telefono n-ro 345
lm Redaktoro P. l't18ilkovskij.
Eldonanto A . P ostnikov.
rekomendas ampuleto j n, plenigitajn je steriliz ita j me• =_1_111
de

,.

w w o Rs K
dikamentoj

por subhautaj injcktadoj:

lm

Alkarsodilum purum, respondas

plene al
Ai-sycodile Lep,·ince, ampuletoj enhavanta j; jjjj
Aquae dcst. s te ril. lccm ., Natrii kak odi lici 0·05. =
2) Neo-alkarsodilum, resp ondas plene al N eo- illJ
a,·sycodile l epdnce, ampuletoj, enhavantaj:
illJ
Aqua e de s t. stel'il . 1 ccm., Natrii metylo-arse- ]ill
nici (Arrénal) 0·05 .
_
3) Alkarsodilum ferratum, respondas al Fe,·racodi/e l ep,·i11ce, ampuletoj,
enbavantaj:
jjjj
Aquae de st. ste ril. 1 ccm., Ferri kak odilici 0·05. =
jjjj 4) Alkarsodilum modificatum, ampuletoj,
=
enhavantaj: Aquae dest . steril. 1 ccm . Atoxyli 0 '05.
iiii
Miaj ampuletoj, pakita j po 10 pecoj en skatole- toj, koncerne la eksteran for mon egalas al la
francaj kaj krom tio estas treege zorge dozitaj iiii
1)

!fil

!

lm
lm

ili!

!fil

lmkaj sterilizitaj

kaj la saloj, uzataj por produktado, kelkan fojon purigataj.
. . ampuletoJ . estas preskati duone
§IIII L a prezoJ· de m1aJ
ill!·
malpli altaj ol la francaj:
Alkarsodi!um . .
c= t o amp. Neo-alkarsodilum
jjjj 10 amp. AJkarsodil . ferrai
10 arnp . ,Alkarsodil. mod if.

=

3.20 Sm.,

por ½ da jaro - 1.50 k.
por 1/ 3 da jaro - 1.20 le
por unu numero - 30 k.

1.60 Sm.,
1.30 Sm:,
0.35 Sm.

Redakcio

kaj èefa kontor o de l']urnalo
Esperantisto":

,,Ruslanda

Rusujo,
St.Peterburgo,
Nevskij
40.Telefono
Nr.116-18.

lm
lm
=

lm
fil!

ml 10 :unp.

Jara abonpago- 3 rubloj-

. 2·- K 1·- rublo 2·. :?·- K l· - ruhlo 2·. 2· - K !·- rublo 2· -

=

El*%

W! lnternacia

mk.
mk.
mk·

. 2·50 K t·:?5 rublo 2•50 mk.

iiii

-IIIUIIUIULIIII-IIIUIIUlll-1111-1111-1111IIUlll-1111-

~ 'K9.~

ilustrata

Jara abono: 2 yen

=

Esperanta

.J~•
Revuo.

2 Sm. = 4·80 kor .

Adreso: Japana Esperanfisto, Marunoucbi, Tokio.
(Japanujo)-

Grandfamajn
kajordinarajn
vinojn,

blankaj n aü rugajn, kiujn li rikoltis, liveras
4- 3
je moderaj prezoj
Oficiala êiudumonataorgano de la rumana

Rumana Esperantisto
EsperantistaSocieto.

Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administracio: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu.

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

voèo
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AACHEN.
(Aix-la-Chapelle,

Aheno, Aquisgran).

La tutan jaron mi akceptas en rnian domon banviz itantoj n por kuracado fizika kaj dietetika.
Indikacioj: ûuto, Reumatismoj, Malsanoj de
l'hauto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj.
Korespondado: angle, france, Esperante,
germane, hispane, holande, ruse.

D-ro

Chirurgisch- urologische
;,rivalklinik
von D~ A. FREUDENBERG
Berlin. W. Apostel -Paulusstrasse Nr. 12.
.Kuracejo po r eiuj malsanoj de l' urinor ga noj. - Operacio] _je reno, veziko, prostato,
urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj .
----Prospekto !au deziro.

=====

t'.. Rothschuh
12- 1

Kuraca Pensiono.

,,POLAESPERANTISTO"
MONATA

GAZETO,

ORGANO. DE POLAJ

ESPERANTISTOJ

R,edaklata de D-ro.S:eono,Zamenhof.
LA ABONPAGO

lnternaciaSciencaRevuo

Jare sen la ,,Liter. Aldono" Kun la .,Literatura Aldono" -

monata gazeto. Abonprezo jare 2·ï5 Sm. Ad-

2 rb. - Sm 2,10
3 rb. - Sm 3,15.

Kun la po sta transsendo.

ministrcjo: lnternacia Scienca .Oficejo, 8, rue

ADRESO DE AD~U;>;ISTR.:

Bovy-Lysberg, ûeneve.

WARSZAWA

(VARSOVIO)

str. Hoza Nr. 20.

(Rt:SA POLUJO).

Medizinisch. Licht& Herz- u. Nervenvormals:

V
•
{ por lumkuracado
•
•
f\Uf8(fJ@
pormalsanojdel'koro
Jeilanstalt
}
kaj de l'nervoj .

ROTES KREUZ

51 Luisenstrasse

antaüe:

B € R L I N

Sekcio por lumkuracado

N W. 6

Luisenstrasse 51

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

Elektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrargo.
Lumo de Roentgen, Radiado d' Arsor.val kaj de üu din, l{aclio-banoj k. t. p. Kontraü artrito, rc ümatismo .
neü ralgio, iskialgio, furunkulozo, cliabeto k. t. p.

Radiado kaj fotografado laü Roentgen.

Prospektolau deziro.

RU<;A KRUCO

Esploroj per raclioj de Roentgen kaj konstat o de la
aga do de l' knro. B moj kun karbacic'o kaj §pruc ba :1oj kun pi nburg moj. Elektraj banoj por la tuta korpo
kaj por apartaj membroj. Vibromas~g o k. t. p.

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

Kuracadoambulante.- Oni parolas Esperante.

Du kuracistoj

Direktoro: D-ro Breiger.

r

SANATORIO

de D=ro
K. (Galicio-Austrio)
DLUSKI
en ZAKOPANE

7

por brustaj ma lsanulo j

malfermita tutan jaron.
Bela perspektivo
al Ta t ra j 111 o n t o j.
La i:ambroj suden turnitaj. - Centrala h ajtigado, elektr:t lumigado , kond uk oj de malvarma kaj varma akvo sur eiuj etagoj, elektra liito, pordesinfekta kamero, ea mbroj po r
apartigo ee in!ektaj malsan oj.

Legejo, teatra êambrego, pregejeto,
telefono, telegrafo, posto kaj veturiloj en la instituto.

1

La prezoj tre moderaj komencante de 11
kronoj por logejo, pensiono kaj kuraca~

7
DRUJL\.lUilA

UDZIALOWI,

LWÔW, KOPEJ:tNIJLl.

20.

1

