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Al la kolegoj kuracistoj en Ru manujo. 
(.,\alîer mita letero ). 

Jus mi tralegis la .,Memorandumon *) de 
la gener. Asoc. de la ~uracistoj en Rumanu
jo", en kiu la rumana kuraci staro a:10.1cas 
pri sia decid o ne partopreni la okazon'-2..1 en 
Buda pesto internacian medicinan ko:.greson 
kaj klarigas la motivojn de tiu e1 ,-ia èecido . 
La eefa katlzo, kiu devigas niajn rumanajn 
kunfra rojn ,,rezigni por ne interr ilat.gi kun la 
grandaj pens uloj de la tut monda rned.cina 
scienco, por ne diskonatigi al la ::n ::d la 
progresojn de la rumana scienco- estas la ·àk · 
to, ke la 3½ miliona rumana popo, , :o,;anta 
en Hunga rujo, ~estas t ena ta en la kate
noj de la sklave co". Kaj la memo.andu
mo rakontas kelkajn evidenta jn kaJ a -gument 
plenajn faktojn de politika premegudo. kiun 
praktikas la hung ara registaro kumraü ru
mana popolo. Por la lasta en Hun!!aruJ ne 
ekzistas la libereco de la presaro , la ,rbere.::o de 
la scienco , la liber eco de la kunv eno_. ee .a li 
bereco de la religia konfesado. Pro t10 a ru
manaj kolegoj kredas, ke se ili sur ,.a:;....;; .1 a 
politi kan kam pon de la na ci. de"rnn 
d o, il i a de te nad o de la Bu j ac t: s ta 
kongreso estu s p lene pra \'l~.:a .iaj 
pardo nita". Sed malgra tl la moraaJ :;Jfe· 
radoj, kiujn katlzis al niaj rum an... !;:o egoj 
la gemo j de iliaj fratoj sub la re~a.Jo .1e .\la 
gjaro j, ili tute gm,te pensis, ke pur as.. enco 
oni devas subpremi siajn suferad oin .por ne 
malkv iet igi la inte rnacia n sc1en..:an 
fes ton k aj por ke oni n e li >nu oka· 
zon al ni aj malami koj diri, ,;:e :11 \'O· 

las fari politikan mani festa:ion ~aj 
ke ni metas la poli tik on :,~pc:r :a 
sc ie n c o". :\lultaj rumanaj kuracis, lm pro
fesoroj, intencante Yiziti la Buda"t:"':a-: 1,rnn
greson, jam komenc is energie sin ~rt:Fa.n ;,or 
~in partopreni. Sed subite... la ,.. __ d estis 
reprenit a ! Kio ..:!0 okaz is tiom g"ll\ a. ke la 
rumana kura cis:aro unuvoee dec ,. 5 n de
teni de la medicina kongreso . .:'\ur L .! ,:aj 
faktoj, nome: 1. .,kondamno al m =œ ·6 de 
s-rino Vlad pro tio, ke si faris p.opazandon 
por sia patra lingvo en ruma na en 
Tr ans ilvania~ kaj 2. la malp er .. e- ai ru
manaj studentoj partop reni en la ~on6 reso de 
eiulanda rumana studen taro en u' ::-.:"' la 
minaco de hu ,gara registaro forpe.1 e hun · 
garaj lernejoj .'.!mJn ruma najn stu ... e-: ''1, ;.iuj 
malobeus al tiu ~: ordono. La ju, - : :a iak
toj tiel inciris la rubli kan opin ion t:!l Ru na· 
nujo, ke la kuracistaro ruman a nt: tro :i.s en 

•) Presita en csperan to. 

si sufiean :orto:-., por veni festi tien. _k i e 
milion oj el iliaj ~rato j g e mas p-o ,u . 
f e r o j". Resumm,e. üi aldo nas : 

,, ... La :!.:xh:m2 scien co havas kiel i:ut: ,cm 
la libere c n Je l pen sado kaj .... e .·ü

gado" ... 
,,... K,.., tenas sub premata popo.on. ne 

estas ankc,r .. .:-. e ;:-enetrata de la granJa· ,e
roj de l'scie"l::O !;:a_ ne rajtas postu:. p;u-oli 
en gia norr. ". 

., ... Tia:. ,!'" k:!2!!! la hungara P0'.'0- • ~ 
kiam la konj .... k!l1i· , de tiu popolo n_ eaçie
netrigos de : . .ij vernj, kiuj farigis .. -"2 

propraîo de .... J - ;:cloj, la rum anaj ~~u= .. _..s
toj ne ek pas!b ·::. kongresa noj la ;eron Je 
l'H ungarujo ... e, estas la argu meTI: ·• fer 
kiuj la rumana ·or,.cistoj penas pra· _ s:a, 
agadon. êu e ::m e ili pruvis, ke i:.. ne ..-o
las ,, fa ri p o t ka n m a n i f e s ta d ~ a j 
ke ili ne me~as po litikon s ... -er a 
s ci en c o". . li "e'."'!Jesas al mi ase. 
la maton ! K e. - aâe, se ne politi.:: 
festado, oni '>O ëë - :ni la agadon de_ 
naj kur acis~ , k : mem kons cias _ 
scienco ne ha = .. c,econ ", kiuj me 
nelonge kre ... ~ ke ... por la scienco -
surpasi la ~ ~ :1 sufera dojn, kiom a_ 
lorigaj ili e,,a:, : estas ". La suie. 
rumana por :::=> • ., pote nco de H-- _ 
komen cigis r:e .::e la hieratla t:...'! • 

datlras, rers~ :: k::1A.:_n dekjarojn au r~e 
do la ru man~ .:is:Jj, kiuj Jus i:: te - _ 5 

v eni la B... e::::an kongre s 
gis subite s. --: -- j_n post du las~. --- ~ 
cititaj) fah ... ~ - UJj faktoj prezc:~:as ::1 

eks t reme n 'fan en la sistem o u::f:: ::
gado, kiun a; - ~,;,; nun la hu ng:1.r -
taro kon traù ::iz nacianoj ? ~ e- _ 
ee paligas en :o kun tio, kio 
antaue. Pre, uo _ ""lia opinio, se !... 
toj trovis er ::: - .... nelonge sufiee d~ 
fortoj por :::... --e-. sian indignon <-~---~ 
hun ga ra perî devis ankatl p ::: -
rigi sian gra..~ a.'1 kon duton ! Per 
procedo, ku .• n :: la rumanaj kv.e"' 
nur akce las - genta jn disput ojn 
igojn, oni "~- :: plialtigas ,,la :. 
miljaroj in;_- . poloj dividita j • 
nacioj au ra ~:::1,oj, elektus la 
la ruman a . .::&ro, por prote s,. 
politika pre k' :::ratl iliaj fratoj e-
lando, tiam _ ;; e b 1 a n e ni a . - • _ 
c ia vi vo. 

Mi me-n 
sujo), kie la 

, en la gran da im~ 
;::-emegado, ekzer 
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trau alinacianoj (Hebreoj, Poloj, Finoj k. al.) 
estas ee nekredinde ekstrema kaj senespere 
longdaura. Sekve, se la reprezentantoj de pre 
megataj nacioj en fremdaj landoj ekdezirus 
protesti kontrau persekutadoj de iliaj fratoj, 
eu ili devus rompi eiujn komercajn, scien· 
cajn kaj ceterajn interrilatojn kun nia impe
rio. êu tio ne sajnas nekredinda, ee sensen
ca? Plue, estas konate, ke en Rumanujo mem 
logis unu nacio (Hc:breuj), kiu ankaii estis 
en sufiea grado premegata kaj persekutata 
de la rumana registaro . êu la Hebreoj ne ha
vus plenan rajton redoni al Rumanoj la ri pro· 
eon, ke "kiu tenas subpremata la popolon, 
ne estas ankorau enpenetrata de la grandaj 
veroj de l'scienco ... ? êu ili ne devus, konfor
me al la recepto de la rumana kuracistaro, 
ankau rifuzigi viziti la medicinan kongreson, 
se gi estus okazonta en rumanuja ·urbo? Ne, 
rumanaj kolegoj ! 

êar efektive la scienco ne havas nacie
con kaj estas plene libera de la naciaj antau
jugoj. Kiu sincere kredas, ke ,,la scienco 
la r g i gis I a k on a r on de l'homo j, for
p el i s la herezojn kaj siarice donis 
novajn kaj fortajn flugilojn al la 
patrina libereco", tiuneniamaniereporas 
enmiksi en la medion de pure sciencaj inter
naciaj interesoj la politikan pasion, incititan 
ad hoc per ofendita nacia memamo. 

êiujn ei suprajn pensojn elvokis en mia 

cerbo la ,,memorandumo" de la rum. kura
cis toj kaj mi ne povis min deteni , por elpa· 
roli ilin laute. Se la rumanaj kolegoj eldonis 
sian memorandumon en espero, ke la tutmon
da kuracistaro aprobos ilian agon, au aime· 
nau ilin ne malpravigos, tiam ili eraris, ear 
ilia procedo estas sendube falsa paso . 

Ankoraii unu las tan rimar lrnn pro do 
mo su a. êar la .Memorandumo" estas espe 
rantig ita, oni rajtas konkludi, ke gin aprobas 
ankau la kolegoj esperantistoj en Rumanujo. 
Se tiel agas la esperantistoj, kiuj ne nur kon
sideras espera:1ton kiel praktikan rimedon por 
internacinj komunikoj, sed ankau satas gian 
altan internan ideon, tiam ili senkonscie per
fidis al esperantismo, kiu ce 1 as nu r al· 
proksimigi la disigitajn naciojn 
unu al la a!ia kaj fari el ,,la popo loj 
dividitaj unu grandan rondon fami· 
lian". 

D-ro S. J. Kogan 
Zemstva kiwacisto (Dmitrov, Moskva giib.). 

La 3-an de augusto 1909. 

Ri m a r k o. Publikigante la su pran ,, mal· 
fermitan leteron" de nia estimata samideano 
kaj kunlaboranto, ni lasas al la aiitoro lares
pondecon pri !iaj opinioj kaj volante e~pres i· 
gos ankau eu eventualan respondon de la ru· 
nianaj kolegoj, eu voeojn de alinaciaj sami-
deanoj. Redakcio. 

Pri abortivaj formoj de i nfektaj malsanoj. 
Raporto de d-ro A. $estakor. 

La demanda prit. n. ,,abortivaj" formoj de 
infektaj malsanoj estas gis nun tre malmulte 
klarigita; eio, kion ni scias pri ili, estas la 
praktika fakto, ke iam certaj infektaj mal
sanoj subite abortigas. Tiu ei subita eeso de 
malsano ne povas esti klarigata per malfor
teco de infekto, ear malforta infekto sekvigas 
m al f o r t a n formon kaj abortiva formo 
prezentas tute diferencan specon, renkontatan 
nur ee certaj, apartaj malsanoj. Tie ei mi 
devas antaurimarkigi, ke mi ne kalkulas 
tiujn infektojn, kiuj abortigas per seroterapio, 
kiel ekzemple difterio kaj giaj anologiajoj, sed 
prenas en konsideron nur tiujn, kiuj havas 
naturan abortivan formon, kiel ekzemple ileo
tifo kaj giaj analogiajoj. Komparante la jus 
nomitajn du kategoriojn de infektoj, ni vidas, 
ke en la unua kategorio (al kiu apartenas ù:
fterio) oni observas abortigon per seroterapio, 
sed ne observas memstaran ab0rtigon; kon
traue en la dua kategorio (al kiu apartenas 

ileotifo) oni observas memstaran abortigon, 
sed ne observas abortigon per seroterapio . 
Estas evidente, ke en malsanoj de la dua 
kategorio aldonado al sango de malsanulo de 
ia ajn imunizanta substanco ne estas sufiea 
kondieo por abortigo, sed por tio ei estas ne
cesa iu alia, gis nun nekonata, kondieo . El
iginte el eiuj infektaj malsanoj nur tiujn, k iuj 
povas esti alkalkulitaj al la supredirita dua 
kategorio, ni vidas ankau, ke ili havas ko
munan karakterizan econ, nome la agan toj 
de ili, kiel ekzemple aganto de ileotifo, bac. 
Eberth-Gaffky, pereas tre baldau jam en nor
mala homa sango. 

~ajnus, ke post aldonado de imunizanta 
sero tiuj ei agantoj devus perei an korau pli 
rapide kaj efektive ni vidas tion ei, sed nur 
tiam, kiam ni faras reagon .in vitro" ; sed 
en la korpo de malsanulo tiuj mikroboj ne pe
reas nek de sola sango nek de sango + imu
nizanta sero. Estas klare, ke en la korpo de 
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ma lsanulo ekzistas kondieoj, malhelpantaj re
agon; la t. n. ,,demetado de komplemento" 
ee superfluo de amboceptoroj en sango mon
tras, l<e en la eeno de reagantoj "komple
mento-amboceptoro-bakterio " kunigo facile 
farigas inter komplemento kaj amboceptoro, 
sed nome bakterioj evitas kunigon. Tio êi, 
egale kiel la fal<to mem de êèesto kaj mul 
tobligo en la korpo de la nomitaj bakterioj 
montras, ke en la korpo devas esti lokoj, kie 
atingo de sango estas pli malpli limigita -
,, nestoj de l' infekto". i\li diras: limigita, sed 
ne eesigita entute, êar multenombraj esplo
radoj konstatas, lœ tiuj bakterioj - ekzemple 
bac. Eberth -Gaffky - preskau èiam troYigas 
ankau en cirkulanta sango, sek\·e inter la 
suprenomitaj ,, nestoj de i'infekto" kaj la ge
nerala sangocirkulado restas sufièe lioera 
komunikigo. Revenante al abortirnj formoj 
de infektaj malsanoj, ni vidas, 'ke tiaj formoj 
estas observataj nome êe tiuj infektoj, • èe 
kiuj êeestas la suprecititaj 2 kondièoj : 1) 
agantoj de tiaj infektoj pereas tre baldau jam 
en n or ma 1 a homa sango, 2) tiuj ei agan
toj vivas kaj multobligas en suprenomitaj 
,, nestoj", kien atingo de la sango estas rli 
malpli limigita, sed inter ,, nestoj" kaj gene
rala sangocirk ulado restas sufiee libera ko
munikigo. 

Tial estas tre versaj na supozo, ke atingo 
de sango en tiujn èi ,,nestojn", ordinare li
migita, povas iafoje grandigi gis tia grado, 
ke la plua eeesto kaj multobligo de bakterioj 
en la ,,nestoj" igas neebla kaj tiamaniere mal
sano abortigas. Aperas demando : èu ni po 
vas tiun fenomenon artefari, por konvinl<igi 
pri la praveco de tiu êi vidpunkto? Respondi 
al tiu ei demando povas nur senpera esplo
rado. l;'ian esploron mi faradis dum lastaj -1-
jaroj, aplikante la suprenomitan principon de 
kuracado en eiuj konvenaj kazoj de mia 
kuracista praktiko. Tamen antau anal izo de 
la rezultatoj, ricevitaj per la esploro, per
mesu al mi prisl<ribi la metodon, kiun mi 
uzis lrnj fari mallongan trarigardon de tiuj 
kondiêoj, kiuj - de teor ia vidp unkto - ne· 
pre devas esti kon·servataj, por certigi la suk
ceson. Konforme al la proponita tezo nia 
tasko estis grandigi laueble atingon de sango 
en la ,,nestojn" de l'infekto. Tiun principon oni 
povas efektivigi per 2 manieroj : l ) penante 
d i s i g i per la forpusanta forto de la sango 
la amasetojn de bal<terioj, formigintajn en di
versaj lokoj de la korpo, 2) liveran te en 
êfujn lokojn pligrandigita n kvanton da sango. 
Ambau celoj povas esti atingitaj per pliforti
gado de generala rapideco de sangocirku
lado, ear per gi: 1) la forpusanta forto de la 
sango eie grandigas, 2) eiu regiono de la 

korpo ricevas dum unuo da tempo pligran· 
digitan kvanton da sango. Lau la supredirita 
teoria propono estas <lo tute necese zorgi : 
1) ke estu efekti\-e ricerita sufiêa grado da 
sangorapideco, 2) ke tiu êi grado da sango
rapideco dauru laueble sen i nt e r r o m
p o j g is plena abortigo de la malsano. L.t 
lasta kondiêo estas nconditio sine qua non " 
de la sukceso, êar, allasante pli malpli gran
da n interrompon, ni n u li g as la rezultaton 
de la tuta antaua laboro; la bakterioj en ,,ne
stoj " seneese multobligas, sekre dum la in
terrompo ili povas reakiri au eè superi an
tauan nombrecon . La rapideco de sangoc ir
l<ulado rek te dependas de la forto de la kora 
sistolo kaj de la amplekso de la ondo de 
sango, elpusita per eiu sistolo . Xi konas, kiel 
la plej bonan rimedon, fortigantan la sistolon 
de la koro, digitalison; g i haYas ankau la 
duan necesan econ de konstanta, longedaura 
efikado, tial gi estas la plej konrena . Sed 
de alia flanko digitaliso havas ankorau unu 
econ, kiu malhelpas sango rapidecon; gi esta,; 
la eco mallargig i diametron de la vazaro. 
Tiamaniere grandigas la periferia kontrau 
staro kaj malgrandigas la volumeno de la san
go, el;)Usita êe êiu sistolo. Sekve, aplikante 
digitaliso n, estas necese kombini gin kun la 
rimedoj, kiuj samtepe forigadus la kontrau 
staron periferia n. La lasta n oni povas forigi, 
elkondukant e per ia ajn man iero fluidajon el 
!a r<!gior: > de la kapilara-limfatika sistemo, 
kaj altiran:e jin gustatempe en vejnan siste 
mon. au for:gante gin per diurezo. Tial estas 
ko:-n·enaj kon.b·nadoj de digitaliso kun kam
foraj preparatoj. kun kofeino au kalomelo en 
diuretikaj dozoj. :\li uzis la jenajn kornbi
naj ijn: 1 Rp: P. fol. Digitalis 0,05, Ca
lomel 0,1f"J Dr:. t. d. X li S. 4 fojojn eiu
tage po I pi;'.· -~ro horoj: 8 matene, 12 tage, 
-1-tage kaj ,·espere). li _ Rp. P. fol. Digi
tal. 0,06, Campl:. frit . 0,0-1 Coffeini 0,1 
S. -1-f. èiutage ço 1 pul,·. (horoj la samaj). 
III) Rp. lnf. fol. Digit. e 0.5:180,0 s. 6-8 
fojojn eiutage po 15,0 (horoj: ï-9-11 -1-3-5-9) 
kaj samternpe Rp. Calomel 0.1 (kun sukero, 
se oni volas) S. -1-fo]ojn èiutage po 1 (ho
roj: 8-l 2·-1--8). l\") Rp. liif. fol . Digü. 
e 0,5:180 S. kiel pri komb. III. kaj sam
tempe: Rp. Oxaplzor. po 30 gut. 3 fojojn 
eiutnge (horoj : b-2- . :\li ak..:entas la aku
ratan, gustatempan prenadon de la rimedoj, 
kio estas necesa por konstanta efikado . Ne
niaj aliaj internaj rimedoj est:s allasitaj, krom 
ordinara Jfixt. soh'eus èe pneumonio. La 
sup: enomitan kuracadon mi aphkis en pli, ol 
60 l,a :oj el kiuj -1--1-estis obsen-itaj en la 
malsanulejo. En tiu èi nombro estis 11 ka
zoj de ileo'.ifo, 12 de pneumonio lobara (kru -
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poza) kaj 17 de pneümonio lobulara; la 
ceteraj 4 kazoj estis sen ia ajn sukceso, êar 
en 1 kazo forestis akurata prenado de la 
rimedoj, en 3 kazoj la malsano ne estis kon
vena (2 kazoj de tuberkulozo kaj 1 kazo de 
malario '. En 39 kazoj mi observis sukceson, 
t. e. abortigon de la malsano, plej ofte dum 
3-4 tagoj de la komenco de la kuracado. 
Ne povante prezenti êiujn historiojn de mal
sano, pro manko de tempo, mi citas nur 3 el 
ili, kiel tipajn: • 

1. A. Iljin, 19-jara laboristo, akceptita 
en malsanulejon 21-an de decembro 1907. 
Plendoj : granda kapdoloro, malforteco kaj 
diareo, kiu komencigis de antaü 2 tagoj; an
taüe estis obstrukco; la malsano dauras jam 
1 semajnon. Hepato kaj lieno pligrandigitaj 
kaj doloremaj ; rozeoloj ; t O 39 °c. Diagnozo : 
ileotifo. Kuracado. Rp. P. f. Digit 0,05 Ca· 
lomel 0,1 Dt. t. d. N 12 S. 4 fojojn ê:utage 
po 1 pulv.; lakta dieto; dum 3 tagoj (22-an, 
23-an, kaj 14-an de decembr.) t0 estis alta 
(39°--1-0° C.), 25-an de decembro t0 subite 
malsuprenigis g is 37, 1 ° C., generala slato 
pltbonigis kaj la malsanulo rapide sanigis ; la 
25-an de decembro la pulvoroj estis formeti 
taj kaj anstatai1igitaj per: Tra Strophanti po 
5 gut. 3 fojojn êiutage. N e n i u j a I i a j ri
me do j. 

2. A. Jeltikov, 4-1-jara llboristo, akceptita 
la 6-an de oktobro 1908. Plendoj : kapdoloro, 
malforteco, tuso; li estas malsana S-an tagon. 
T 0 ,+0° C. Krom ordinaraj simptomoj dè in
toksiko estis konstatitaj s imptomoj de pneu
monio lobulara. Kuracado: Rp. P. fol. Digit. 
0.06, Coffeini 0,1, Camph. tritae 0,0-1 Dtd. 
N. 12. S 4 fojojn êiutage po l pulvoro Rp. 
111i:ct. solvens. Kupoj ekstere. Estis donicaj 16 

• 

pulvoroj; generala abortigo de la malsano post 
4 tagoj (la 10-an de oktobro matene). 

3. Holodnov, 56 jara laboristo, akceptita 
la 2-an de oktobro 1908. Simptomoj de granda 
intoksiko, t0 39·8° C., krom tio êi simptomoj 
de pneumonio lobara. Kuracado la sama, kie l 
en la kazo de pneumonio lobulara . Abortigo 
de la malsano post 3 tagoj (la 6 an de oktobro 
matene ). Mi devas rimarkigi , ke nome êe la 
pneumonio lobara abortigo iafoje forestas. 
(2 kazoj). Tio êi estas observata êe pneümo
nio lobara totala, kiam la pulmo estas er.tute 
plenigita per eksudato. Kaüzo de tio êi estas 
klara: en tiaj kazoj atingo de sango en 
,,nestojn" de la infekto estas neebla, êar tuta 
vazaro estas premata per eksudato. Tamen an
kaü en tiaj kazoj kuracado ne res tas senuti la. 
Resumante êion, mi devas noti, kiel esencan 
tezon, tiun tre simplan ideon, ke ne estas 
sufiêe nur p os e di iun forton, sed estas ne
cese direkti gin tien. kie gi devas esti aplikata: 
la viva korpo mem posedas grandan forton 
kontra ü la suprenomitaj malsanoj kaj aldo · 
nante ankorau al la sango la artefaritan seron, 
ni pligrandigas tiu11 forton; sed por la suk
ceso de kontraubatalo estas necese apliki 
tiun forton, direkti gin tien, kie lokigas gia 
objekto: bakterioj . Iam tio êi farigas mem
stare; tiam ni vidas memstaran abortigon de 
la malsano. La esploro montris, ke tion sa
mam ni povas artefari, observante la indikon: 
pligrandigi la atingon de sango al la bakte 
rioj per k o n s tante aganta en suf1êa grado 
sangorapi deco. La metodo estas tre simpla 
kaj sendangera; certe, gi estas ankorai1 mal
proksima de la idealo, sed sajnas al mi, ke 
gi estas konvena kaj en praktiko povas doni 
fruktoriêajn rezultatojn. D-ro A. Sestakov. 

Pri la kuracado de hirurgia tuberkulozo per sunaj kaj elektraj radioj. 
De d-ro Breiger (Berlin). 

En la jaro 1902 publikigis K a i se r, 
(Vieno) kazojn de pulma tube rkulozo, kiujn 
li sanigis per bluaj elektraj lumradioj. Kvan
.kam tiam mi jam de du jaroj okupis min 
pri lumterapio, mi ne povis klarigi al mi, 
kiel estus eble , ke la blùaj lumradioj, kiuj, 
kiel oni scias, estas absorbataj jam en la 
supraJaj tavoloj de la haüto, P<'>VUS tamen 
efiki la mortigon de la tuberkulozaj baciloj 
en la profundo de la pulmo. 

Sed êe miaj propraj provoj kaj spertoj 
mi ankau ofte rimarkis, ke bluaj kaj ultra
violaj radioj, kvankam supraje absorbataj, 

tamen povas influi internen eê sur la tutan 
korpon. Oni êiam observis la samajn rezul
tatojn, sed ne povis ilin klarigi. 

êis nun oni konkludis : la lumradioj 
mortigas senpere bacilojn en akvo kaj sur 
la objektportilo; do ili devas samman iere mor
tig i la bacilojn en la histoj ; pro tio estas ne
cese, ke la lumradioj penetru gis la baciloj. 
Tiu êi konkludo estas tute malprava ; kon
traüe, la mortigo de la baciloj en la vivanta 
histo estas nur pera; la radiado de la suno 
kaj de la elektra lumo efikas pere pligrandigan
tan materiintersangon kaj plibonigantan nu-
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tradon de la histoj. Ci tiuj teoriaj konsi deroj 
estas pruvitaj per eksper imento j de Ber i !1 g 
(Kiel), kiu konstatis, ke surlumigad o per u,,ra· 
violaj radioj el la kv arclam po (hidrargo lur~J, 
akcelas ee musoj materiintersango n ne s .e 
sub la surlumigata loko. sed ankaü en la ;J:a 
korpo. ( Ueber die Wir k1mg violetter , 1d 
iûtravioletter Lichtst ralzlen. Medic. nafo ·,v 
Archi v 1907 n-ro 1). 

Dr. Bern a rd, kiu direk tis hir urgian 
malsanule jon en Sam aden en alteco de • JO 
metroj ). en Svisujo, kur acadis jam de J"nge 
~iujn hirurgiajn kazo jn, eu operaciita jn. eu 
neoperaciitajn, per sunradiado. La pubhkigi · 
taj sukcesoj (B e r n ha rd. Therapeuti cl.e 
Verwendimg des S01menlichtes in der r hi 
rnr gie. Zeitschrift fiir diaetetische imd ,." ~ -
sikalische Therapie. Band 9-1905/ 06), ."te:
kiuj trovigis po unu kazo de _lupo, sk r ·.. -
derm o kaj osta tu berkulozo, instig is ct~- !1 

Rollier kon strui en Leysin (en alte.. de 
1800 metroj) malsanule;on spe cialan por ku 
racado de hirurgia tuberkulozo . La ma:~u 
lejo estas tiamanie re ko:istru ita , ke eirk~.i a 
tuta domo troyiga s :::-.-andaj kaj vasta_ _a 
lerioj, nur A supre ko\·~i,(, sed antau.en :u
ferm itaj. Ciuj eambr cJ de la malsanu lej > ha
vas vasta jn elirejo jn a. la ga lerioj. La ~m
brojn mem oni uzas :iur nokte, por d rtm. 
êiuma tene, post kiarn ,a malsanuloj '"eki.: s. 
la litoj estas soYita• en la galerio jn. kle fa 
malsan uloj restas :~ tutan tago n; <-; ·-= ili 
sin lavas, man gas k. t. p. Kiam :a :,tmo 
brila s , tuj la litoj esi:.,s malkovrata j ka· dum 
mallonga tem po u:,ue la malsanaj ne ro:, 
post e la tuta ko po es tas surra diata e a 
suno ; iom post i 1m oni plilongi gas a rad a
don , kiel longe :a suno brilas. L'.1 suk_esoj 
est is mirind aj ka· rni volas raporti la p ej 
grav ajn. (Dr. Roll Ier. La mre de [ a irl tde 
et la cure solaire de la tuberk11l se c' r
gic ale. Co11mz•wication fait e a. Con, r-c•s 
lnternatio nale de Physiotherapie Ji "11te 
1907) . R. pub ikigis 100 kazo jn. ,~:e· ~IUJ 

ec;tis 45 maljunuloj; el ili res aru,:. ·s ~. pli
bonigis 12, ne plibon igis 4 ka m .-:.s 3 
(tiuj êl tri lastaj jam est is renmalsan.a~ .::e la 
akcepto en la 'l1alsanulejon). La mal5anulo j 
havis tuber;.U: ,zon de kokso (~ 1 . de c:r.ebroj 
( l 7), de genuo ( 1 l \ de_ peri tcne ï , de 
pelvo (5), de gla ndoj ( lJ ), de nfO: (b) de 
hu mero (3 , de kubuto (+), de mano 3 , de 
piedo 3 . de urino seksaj \·cj~· 5 kaj de 
diver saj orga noj (4) . Ee ,intre. k am ajn la 
suno brilas . la malsanuloj kusas nuJaj , sed 
brunigitaj, en la malkovrit aj litnj ::nalgrau. la 
11ego. glacio kaj malv armo_ en a ê rkau ajo. 
Gi estas tute originala v idaj ~e k&J malsa
nuloj samte m1-e havis pli au malpli grav ajn 

pulmajn difektojn ; ramen efektive g ravaj mal. 
var mumoj nenia m ~::azis, ma lgravaj ma. 'le . 
Kontrau.e la ekzisca;,:... îebro rapide ma lareris. 
apet ito gra ndigis ka~ Cuj malsa nul oj plipe .. :;ïs. 
kelkaj gis 40 fun: jum 6 monatoj . La:: ::n
bro de la rugaj sa:.gk rpetoj rapide pligra:!ui 
gis . N ur malof te r-_ est is devigita opera.:..:: 
eiam la resani go èe .a operaciaj YUndoj es:as 
plirapidigata. 

Mi ankau kura~adis hirurgian tuberkc 
lozon kelkfoje suk;:e,e per lumradioj ; se ... mi 
uzis eiam • la eleh..fa::1 lumradiojn. Gn~ tre 
interesan kaz on mi •·olas iom deta le i=""ira
konti. 

En no vembro _ ',Oï oni konsult is mL, 
pr i 3-jara kn abe· .rnn tuberkulozo ..;,: la 
artiko de la de..:s·r ma nr adiko. La k.--:a 
de sanaj gep a:, ;!evenanta, infekti s :, · :i, 
ludante kun kar -- karbujo, en kiun FU -
tube rkul ozulo ki;; -. kraei . La gep a:, 
vas en Silezi o. : .:i unue k onsultis 3res -
lau.an hirur giist :-. : F ste la knabo resG k::. 
kaj n monat ojn e:, u malsanulejo en B:-es u. 
Fine oni tie u-~ - , amputi la man o:.: se.'.! 
la patro ne k :-se-:.is. Ti am li venis ~ mL 

La tuta man o F-ec pe la regiono pTù -'" e 
de la manrad il;an kaj la artiko in:e· .a 
ostoj de la m .. '1..--a.:i : kaj de la brakc c:-:: s 
treeg e svelima - · stul aj vojoj eirkat. a 
ma no pene tris _ , ~:er la ostoj de la .:.n : 
êiuj estis tre --ek :;-itaj per puso. F ~ ~ ~a
fante la ma n :1 F=• •adioj de Roentgen, mi 
ne povis ma. :s.c,.:; c stojn difektita jn, tia mi 

èiutage surra 
unu kaj duor 
donis, ke la 
ôem izo, kie. 
aero kaj suf' 

:. çer elektraj lumr adi _. :.[i 
--5 la manon dum L.nu :,·s 

hc ro kaj krom tio or-
:, mere, vestita s .e 
plej ofte ludu en : ...Sa 

Post S êiuj fistuloj esras , ::i-
g itaj , la man _ ,_15 'l1alsvelinta, eiuj artrkoj 
de la mano k ... fingroj estis tu:e mo -
veb laj kaj uz_ La knabo fen·eturis hej -
men en jU:.. kaj antaii kelkaii t.:i;oj 
on i sc11g1s rr- n. ke :i restis tute sana. uzante 
la antau.e ~ , a.a, manon same , kie. la 
alian. 

ni povas klarigi tiujn c1 
sukceso jn ;:-er radiado de sun aj kaJ dek 
traj radio] ? E,..c.S certe kaj ofte pru\·ite. ke 
la radioj de (t. e. la suno de l'eben 
ajo) ne ag-a.:: , m-iani ere, kiel la sunradioj 
en alte co ce e:1ai1 mil metroj. La haladzo, 
kiu êirk ai1as ru.an !erglobo n, des pli densigas , 
ju pli malalia -=5tas la loko . La ha ladzo mal 
helpas la peae:ra.::. :, de la ultravi olaj radioj ; 
gi abs oroas n: do la sunradioj en la ebenajo 
estas preskau ·e se n ultra violaj radi oj kaj 
tiu êi manko f aJ;ra ndigas la tera piajn sukce · 
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sojn de la sunradiado en ebenaJo kaj precipe 
en la grandaj kaj vastaj urboj. 

Kiel mi j am supre diris, la radiado, êu 
suna êu elektra, senpere mortigas nek la 
bacilojn mem, nek aliajn rrovokantojn de la 
malsano. La radioj kaj precipe la ultraviolaj, 
ef1kas nur, ke la generala farto de la matsa
nulo farigas pli bona, ke la nutrado de la 
êeloj plibonigas kaj la kontraustareco plifor 
tigas, ke la blankaj sangkorpetoj farigas pli 
agemaj, por ke ili povu malhelpi la bacilojn 
kaj iliajn toksinojn. 

Fine estas necese paroli pri uno punkto. 
La kuracado de la pulmaj tuberkulozuloj en 
sudaj landoj kaj en altaj montaroj estas ja 
sukcese uzata de multe da jaroj, sed êiam 
nur malgravaj kazoj estis resanigataj kaj nur 
post tre longa restado. La pli gravaj pulmaj 
malsanuloj de d-ro R., lüuj krom tio suferas 

ankau je Îlirurgia tuberku lozo, estas resa ni
gataj en evidente pli mollonga tempo. La alteco 
kaj la aliaj klimataj kondiêoj estas la samaj, 
anl<au la aero k. t . p. Tial oni devas konklu
di, ke la surradiado de la tuta, nuda korpo 
okazigis la pli rapidan kaj pli bonan resani
gon ankaü de la pulmaj difektoj. 

Oni devas do t'amaniere ankau kuracadi 
la pulmajn tuberkulozo-malsanulojn sen hirur
giaj kompl ikoj. 

Mi estas konvinkita, ka eê ee pulmaj 
malsanul.oj samamaniere sukcesos en pli mal
longa tempo la hidrargo-lumo, kiu per radia
do dum kelkaj minutoj provokas arterian hipere
mion de la haiito, daiirantan 3- 5 tagojn, eê 
brunigon, daiirantan gis tri semajno j, kiel mi 
mem sur mia korpo per radiado de nova 
hidrargo- lampo diversfoje spertis. Pri tio êi 
mi raportos alifoje. 

Rezultatoj de la kuracado de tuberkulozo per propra metodo. 
Antono Krokiewicz(Krakov). (Kon

greso de polaj kuracistoj en Krakov 19-an 
julio 1909). La preleganto, apogante sin sur 
siaj 24-jaraj observoj klinikaj kaj patologia 
anatomiaj, alvenas al la konv ink0, ke en plej
multo da kaz;oj la unua infekto tuberkuloza 
okazas tra la vojo de spira organo per enspi
rado, multe pli malofte tra digesta kanalo 
kaj tre malofte tra lezioj de ekstera tegajo 
kaj tra cirkulado placenta. Tamen la malsa 
nuloj, infektitaj per primaria tuberkulozo de 
pulmoj, subfalas preskau êiam al sekvanta 
infekto per kanalo digesta pro englutado de 
la kraêajo, enhavanta tuberkulozajn bacilojn . 
La lasta cirkonstanco devas esti konsiderata 
kiel unu el gravaj kauzoj, kia l la halti go de 
la proceso tuberkuloza Ce malsanulo renkon 
tas grandajn malfacilajoj n . 

Konsiderante la faktojn rilate al la tra
kuro de la tuberkuloza infekto, la preleganto 
decidis ekagi tiamaniere per kuraciloj, por 
unuflanke plimalfortigi la viruson de la tu 
berkuloza bac ilo kaj antaüzorgl kontraü kon 
sekutiva infekto tra la kanalo digest a kaj 
duaflanke plialtigi la generalan rezistecon de 
la organismo. Tiucele li aplikis en konvena 
kunigajo la kuracilojn, jam konatajn kiel efi
kaj agantoj en tuberkulozo, norr.e: prepara 
toj n de kreozoto (kali sulfoguajacolic·um, 
gujasanol), antisepsilojn (eucalyptol. thymol, 
salol), rimedojn, akcelantajn la materiintersan · 
gon kaj sekvigantajn leiilrncitozon (atoxyl, he
tol); krom tio kune kun tiuj êi irnraciloj li aplikis 
preparatojn tuberkulinajn en treege mnlgran
daj dozoj (tuberkulol, tuberai), por tiamaniere 

kiel eble plej singarde kaj sen malutilo ekagi 
aktive sur baciloj tuberkuloza j. La diritajn 
kuracilojn aplikadis K. al la malsa nuloj sam • 
tempe t. e. la malsanuloj prenadis internen 
la pilolojn, konatajn en Krakovaj apotekoj 
sub la nomo ,, Pilulae eucalypti compos. fabr . 
Benke" dum 3 monat oj (po 6 e,utage) kaj 
samtempe eiun 4 -an tagon K. injektadis al 
ili subhaute alterne la lil{vajojn, kona tajn nun 
sub la nomo: ,,Sol. gujasanoli comp. Nr. I kaj 
Nr. II" êiufoje po 2 gm . Li faris 6595 inje 
ktojn subhaiitajn êe 253 malsanuloj, nome en 
:2 l l el tiuj êi kazoj estis tuberkulozo de pul
moj, en 27 lrnzoj tuberkulozo de serozaj 
membranoj, en 3 kazoj tuberkulozo de glan
doj kaj en l 2 lrnzoj tuberkulozo de ostoj kaj 
art1koj. 

La malsanuloj kun tuberkulozo de pul
moj montris la II kaj III periodon de malsa
necaj sangoj. En II periodo estis kuraca taj 
103 malsanu l(,j (30 viroj 6-l-virinoj) . En 66°/o 
estis konstatita: infiltratio apicum, en 33 ¾ 
infiltratio apicum, haemoptoe, en l ¾ infil• 
tratio apic1mi, laryngitis catar. La tuta 
kvanto èa injektoj estis '..!;:,43 kaj mezenom
bre po 20 injektoj por unu malsanulo. En 
9-1-010 atingis la preleganto res anigon, en 5·8¾ 
rimarkindan plibonigon. 

En III periodo de pulma tuberkulozo li 
kuracis l08 malsanuloj n (58 vir., 50 virin ). 
Estis entut e 2797 injektoj, mezenombre por 
êiu malsanulo 20-30 injektoj. Koncerne la 
malsanecajn strngojn estis konstatita en 70°/0 
grava disfalo de pulmoj en 15¾ krom disfalo 
de pulmo,i pulma hemoragio, en 13°'0 tuber• 
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kulozaj sango j en laringo, en 1 °lo krom dis 
falaj sangoj en pulmoj ankau tuberkulozaj 
sangoj en organo urina - seksa. En eiuj 
kazoj estis lakso. La rezultatoj de kuracado 
en tiu ei periodo ne estis prosperaj, tamen 
la preleganto rimarkis notindan plibonigon ee 
9·2¾, nek plibonigon, nek plimalbon igon ee 
..J.6·3% kaj plimalbonigon ee ..J...J.·6¾. 

Li kuracadis 27 malsanulojn kun tuber 
ku lozo de serozaj membranoj (12 vir ., 15 
virin.), inter kiuj estis: en 48°/0 pleurito, en 
40·6¼ peritoneito, en 11 ·2°/0 multobla inflamo 
de serozaj membranoj (poliserozito). En 7'40/o 
sekvis plimalbonigo kun morto, en 29·5% 
rimarkinda plibonigo kaj en 51·7¼ tre granda 
plibonigo tiom, ke la malsanuloj poris sin 
don; al sia okupado. La nombro de injektoj 
entute estis 707, mezenombre po 20 por eiu 
malsanulo, en unu ka zo ee 112 injektoj. 

Pro tuberkulozo de kolaj · glando j li ku
racis 3 ma lsanulojn. Injekt oj enture 110, en 
unu kazo 55, 30, 25. En 2 kazoj la glandoj 
malgrandigis gis normal a dimensio, jen per 
resorbo, jen per loka pusado . êe 1 malsan u
lino sekvis plimalbonigo, tamen ne pro san 
goj tuberkulozaj en glandoj kolaj, sed pro 
ak utigo de lakso. 

Pro tuberkulozo de ostoj kaj artikoj estis 
kuracataj 12 malsanulo j . Injektoj entute -!-29, 
meznombre 20, maksimume en 1 kazo 73 . 
Koncerne lokigon de la proceso malsaneca 
estis okupita de la tuberku lozo la artiko ge 
nua en 3 kazoj, la artiko koksa en 2 kazoj, 
la artiko ku buta en 1 kazo. la artikoj de ver
tebroj en 4 kazoj, la tuberkulozo de ostoj 
estis en 2 kazoj. En 10 kazoj ·3 kazoj de 
tuberkolozo en vertebroj kaj ï kazoj de tu
berkulozo en ostoj kaj artik oj estas at ingita 
notind a plibonigo. 

La preleganto alrenas el jenaj konkl u
doj : Trari gardante la aferon de pli proks ime, 
oni ne po\'as nei, ke ee aplikado de la dirita 
metodo kuraca rezultatoj tre konteritigaj kaj 

instiganta j al pluaj provoj estas atingeblaj 
ee la malsanuloj kun tuberkulozo de pulmoj 
en I kaj II periodo kaj ee ee disfalaj sangoj 
de la parenhimo pulma, precipe se la malsa 
nuloj emas nek al alta, hektika febro nek al 
rapida t. n. galopanta trakuro. Se okazas 
pulma hemoragio, indikata estas interrompo 
dum ..J. semajnoj kaj pli longe, tiel same ee 
menstru o dum la dauro de sangado. Post pneu 
mora gio estas pli bone limigi la nombron de 
injt.kt oj gis 10 kaj post 2 mona toj tiun pro· 
cedon kelkan fojon ripetadi Ankau la ko
menc aj sangoj tube rkulozaj en ost0j kaj :irti 
koj, la sangoj tuberk ulozaj en glandoj kaj 
sur serozaj membra noj, pleuro kaj peritoneo, 
estas konœnaj al tiu i-netodo kura ca : male 
tuberkulozo de meningoj cerbaj, de laringo , 
kiel ankau \'astaj ulceraJoj intestaj prezentas 
kontra ifnd1kon. 

Sub inf.uo de sup re diritaj piloloj, inter
nen prenatai de la ma lsanuloj dum pli longa 
tempo .!-J monatoj) kaj de sam tempe eiun 
4 tagon arhkataj sub hautaj injektoj po _ gm. 
da likrajo altern e n ro I ka j n ro II malape
radis Lz1ka; sangoj, kiel ankau s\·itoj. frost
tren~ ~, L:,ro: tuso kaj elsputa do plimalgran · 
digis. La :nalsan uloj reak iradis fortojn, gajna
dis je pezo Kc1j enkomune montra dis pli gran 
dan reziston kon trau prog re~ado de tuber 
kulozo. 

La ku,metiteco de la sango san.1-'gadise 
ear estis rimarkebla plinombrigado notinda d· 
rug j ;....,r;:e= _ de la sango kaj de heni-,glo 
bino. kiel an,;:aü leukoc itozo polinuk ieoza neu 
trofoa. :\°.!:ua .. , aperis komplika }o de la flanko 
de reno~. k.c:.. album inurio, malgraü ke la 
mom br- de : jekto j atingis ee l l ~ en unu 
kaz o. Tia prospera sta to dauris kelkajn :no
natojn kaj la kuracado estis ripeten àa ke kajn 
fojojn pos, e.uj 3 monato j , limigame jam ia 
prena don de p.loloj kaj injektadojn :mr gis 
4 semajn oJ. 

Bohema gaz etaro kuraci sta. 
La plej malj una kaj gis. nun eefa bohe

ma gazeto kuracista estas Casopis éeskjch 
lékafu (Gazeto de bohemaj kuracistoj . Ti u 
ei gazeto estis fondita en la jaro 1 bl de 
prof. d· ro Bohumilo E i se I t, granda medicina 
organizat oro bohema, kiu fondis ankaü la 
unuan boheman societon medicinan: .S polek 
ceskych léka i'û" (Societo de bohemai kuraci 
stoj) en la jaro 1860 . 

,,ô, c. 1." est is organo oficiala de tiu ei 

societo mej1.:ina kaj la un ua nume ro de gi 
eliris la 15-an de jan uaro 1862 sub redak.:io 
de prof. d-ro Eise lt kaj d-ro Pod.ips~:-. 
Ambaii no:n :a · institucioj, ,,Spolek .: ..... kaj 
,, Ô. è. 1. ". fari.;is lundamen to de la bohema 
laboro s::i.:~..:a kaj kvazau preparo al fc :,do 
de b oh e "1 a fakulta to medicina, kiu esris 
fondita (resp. resta rigita) en la jaro : .• -\n
tau la for..do ... e "U. c. 1." skribis kuraciscoj 
bohema j ple'multe ger mane, nur de pos, la 
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fondo de ,,Ù. i:. 1." ili ekkomencis sluibi bo
heme kaj de êi tiu momento oni poYas sekvi 
la boheman medicinan laboron scicncan. 

Inter la unuaj, kiuj en "6. i·. I." skri· 
bis, estis el profesoroj: d-ro Eiselt, Bèlo 
hrad skf, Bohm, Hamernik, Hlava, 
ChodounskS·, JanoYskS, '.\Iaixner, 
'.\Iaydl, :\[ichl, Neureutte r, Peters, 
Schobl, Schwing, Stan<\k, Steffal, 
8pot, Thomayer, Weiss, Zita. êiuj ei 
autoroj prelegadis en bohema fakultatO medi
cina krom Peters lrnj Stanèk, kiuj mortis an
tau aktivigo de bohema universit ato . El ku
racistoj praktikistoj skribis la unua j d· roj : 
Podlipsky, Stastni7, Buch, Erpek, 
Hecht, Novàk, Zaho1·, 8orejs, Schmo 
g e r, P e I c, 8 t r os s, Ko d y m, W ac h, ~ e
è as, Korbelius, Hir, Salmon, Durciik, 
Bouèek, Strejèek, Vysin, Jan da, Dvo
r à k, ~ n e j d are k, S ka 1 i c ka, Je z e k, 
Ostrèil, Helmuth,v Prokes, Soucek, 
Kvapil, Tame l e, Stembera, ~el kaj 
P e ci rk a. 

Kun disfloro de la bohema s.;ienco ku 
racista pligrandigadis la nombro de kunla bo
rantoj pli kaj pli, tiel ke estas hodiau senli~a 
vico de profesoroj kaj praktikistoj, kiuj en 
,,Ù. è. 1 " siajn verkojn scie ncajn rub:ikigas. 
Krom Yerkajoj originalaj enhavas ,,Ù. t . I." 
revuon de alilandaj laboroj, raportujn, kriti 
kojn de sciencaj publikigajoj kuracistaj l<. t. p. 

Kiel aldono de ,,O. è. l." et:ras ,,\'èst· 
nik'· (Bulteno), gis la jaro 1898 titolat~: 
,, V1~stnik Zdravotnicl<}"' (Bulteno higit:na). Gi 
konsi st.is el du partoj: la unua estas organo 
de ,, Usti·~dni Jednota ceskS,ch lélrnh\" (C :n 
tra ünio de bohemaj lrnracistoj), la dua parto 
organo de la êambroj kuracistaj en Bohe
mujo, l\lora rio kaj Silezio. 

,,\'èstnik" zorgas precipe pri aferoj so 
cial-medicinaj kaj profes iaj. 

,,Ù. <:. l." eliras eiusemajne, ,,Vè.stnik" 
pli antaue 14-tage, de la jaro 1907 ankau 
êiusemajne. Redaktoroj de ,,l'. c. 1." estas 
nun prof. d-ro Kim 1 a kaj d-ro J. Se ri1 e· 
rad. La plua aldono de ,,C. è. !." estas nun 
,,Sbornik lékarskf" (Arh.,·o kuracista), dau
rigo de la jam eliradinta gazeto de tiu sama 
nomo, kiu post 4 jaroj êesi5 aperadi kaj en 
la jaro 1900 komencis reaperi sub la nomo 
,,Sborn ik klinick)'" (Arhivo klinika) per zorgo 
de prof. d-ro Th o maye r, H 1 av a kaj 
May dl. Nun, de la jaro pasinta (1908 ), gi 
estas aldono de ,, U. c. 1." ree sub la titolo 
,,Sbornik lékai·sky" kaj estas eldonata en per· 
iodoj senregulaj, 6-foje jare. Gia tasko estas 
kulturigi precipe la sciencan resp. klinikan 

medicinon; la titoloj de la artikoloj, publikiga · 
taj en tiu êi gazeto, estas tradukataj en Jing
von francan kaj post Î!no de eiu arti kolo tro
rigas mallonga franca resumo, ,,por ke la 
granda mondo" - kiel diras prof. Thomaye r 
,,povu kontroli la agadon sciencan de kura 
cistoj bohemaj, kies skriblingvo ekster la li· 
moj de patrujo preskau estas nekonata" . 

Pro tio haras "Sb. lék:· precipe meriton 
pri propagado de seriozaj sciencaj labo roj bo
hemaj en alilando. 

Krom tio eliras, kiel aldono de ,, O. c. 1." 
ankorau ,,Sbirka zdravotnich zdkonu a na
rizeni" (1-Colektlibro de sanitaraj legoj kaj or
donoj) lrnj de la pasinta jaro Î!ne ,,Revue de 
médecine tchèque" (Revuo de bohema medi
cino), enhavanta germane, france kaj ru se re
daktatan resumon de la originalaj artikoloj, 
publikigitaj en ,, Ô. <'·. l.", por ke en fremdaj 
landoj ankau la bohema laboro scienca estu 
konata. Redaktoroj estas prof. d-ro For m à
ne k kaj prof. d-ro P if h a. 

La dua maljuna bohema kuracista ga-

l 
zeto (sed en periodoj neregu laj eliranta) estas 
,,Sbirka pfedndsek a rozprav z oboru lékaf 
ského" (Kolekto de prelegoj kaj diskutoj el 
la fako kuracista), fondita kaj redaktata de 
prof. Thom a y e r baldau post malfermo de 
la bohema fakultato medicina; ei tiu ko lekto 
alportas laborojn sciencajn originalajn el eiuj 
fakoj medicinaj, monografie verkitajn. Nom· 
bro de la kajeroj, gis nun elirintaj, estas eir
kaue 110. 

Alia, tre disvastigita gazeto medicina bo
hema estas ,,Rozhledy lékarské" (Remo me
d:cina), fondita de d-ro Pre in in g e r, redak
tita de li kaj krom tio de doc. d-ro Hon 1 

1 

kaj d-ro Panyrek. De la jaro 1901 (post 
la morto de d ro Preininger) estas redaktoroj 
prof. d-ro Hon! kaj d-ro Panyrek . Nun-
jare oni eldonas jam XVII. jarlibron de tiu 
ei ga,:;eto, kiu alportas krom artikoloj origina
laj ankau sciigojn el homemaj institutoj kaj 
higienaj institucioj, kultur igas aferojn profe 
siajn, publikigas referatojn pri diversaj labo
roj literaturaj, kritikojn, opiniojn, revuojn de 
laboroj medicinistaj el di1•ersaj gazetoj alilan
daj kaj diversajn sciigojn aliajn, rilatantajn 
al medicino. 

,,Zubni lékarstvi" (denta la medicino) eli
radis de la jaro 1900 , kiel aldono de la Jus 
nomita gazeto ,,Rozhl. lék.", de la jaro 1905 
gi estas eldonata memstare, kiel organo mo
nata de ,,Spolek èeskS·ch zubnfch lékaH1" (So
cieto de bohemaj dentkuracistoj) sub redakcio 
de prof. d-ro E. Ne s se 1. Tiu êi gazeto pre
nis sur sin la taskon konigi al praktikaj ku 
racistoj la progresojn de la scie nco dentku-
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racista kaj labori por frata alpro ksimigo de la 
scienco dentkura cista al aliaj fakoj de la 
scienco medicina. 

De la komen co de nuna jaro eliras en 
,,Rozhl. lék . ", kiel aldono: ,Soudnl lékafské 
posudky ceské fakulty lékafské" (Jug-kura
cistaj eldiroj de la bohema fakultato medici 
na) per zorgo de prof. d-ro \1. S 1 av f k. 

Plua gazeto estas ,,éasopis pro vefejné 
zdravotnictvi" (Gazeto por pubhka higieno), 
eldonat1 êiumonate de la jaro 1899. Cefre 
daktoro de gi estas prof. d-ro Ka b r h e 1. 
Ôjare gi kunigis kun la gazeto .Zdravi 
Lidu" (Saneco de popolo) en unu Jurnalo n 
kaj eliras plue sub la nomo ,Zdra: 1i lidu" 
(Saneco de popolo). La gazeto "Zdravf lidu" 
e,:;tis pli antaue popola gazeto h:giena kaj 
disvastigadis en plej largaj rundoj de la po · 
polo komprenon por demandoj higiena j, in
struadis ilin pri signifo de gusta organizo hi
giena kaj kontraustarigadi s al eraraj opinioj, 
kiujn disvastigas diYersaj eldonajoj "natur
kuracistaj ", havantaj multe da abonantoj. 

En la jaro 190-1-estis fondita nova bo
hema gazeto medicina: ,, Revue v neurologii, 
psychiatrii, Jysikdlni a dietetické therapù" 
(Revuo pri neùrologio, psikiatrio, fizika kaj 
dietetika kuracado). Redaktoro de êi tiu ga 
zeto, doc. d-ro Ha s k o \' e c, intencas ,,ebligi 
al la bohemaj kuracistoj instruigon en tiuj êi 
modernaj grava j fakoj medicinaj, precipe en 
du unuaj, neurologio kaj psikiatrio, kiuj am
b 1u fakoj per siaj sociallegaj rilatoj farigas 
por kuracistoj pli kaj pli praktike signifaj". 

La gazeto, eliranta èiumonate, alportas 
krom artiko loj orig inalaj precipe revuon de 
laboroj medicinaj, rilatantaj al _supre nomitaj 
fakoj de la scienco medicina. Gi ankau resu
mas originalajn artikolojn france. 

,,éasopis ceskjch lékafu ldzenskjch" 

A 

(Gazeto de bohemaj bankuracistoj) komencis 
eliradi en la jaro 1905 kaj aperadas nur dum 
bansezono (1-an kaj 15-an de êiu monat o), 
alportante praktikaj n artikolojn pri bankuraca
do, sciigojn pri banlo koj kaj aliaj aferoj, kon
cernantaj la fakon bankuracistan. 

La ple1 jun a gazeto bohema medicina 
estas .. Zdjmy lékafské" (Intere soj de kura
cistoj), organo, dejiêita al demandoj profesia 
kaj al arango de socialaj rilatoj de la bohema 
ku raci~taro. Tiu êi gazeto eliris unuafoje en 
la jaro l'NÏ kaj estis eldonata monate; de 
la jaro l () gi eliras 14-tage. Redakt3lS gin 
d-ro 8 u: 1 •·. urba kuracisto en Praho. Gia ta
sko estas labori por pli bona estonteco de 
la kurac:s,,fO kaj de Ja familioj de kuracistoj. 

Fme mi citas kelke da populare kura
cistaj gazet11j, krom jam supre citita ~ZdraYl": 
"Udo1•é ro::pravy lékafské" (popolaj diskutoj 
kuracista j) . "Biblioteka ceskjch spisu popu
ldrnich" B:blioteko de bohemaj ,·erkoj po
pularaj), .Xo1•d kultura" (III.jarkolekto lXo 
\'a kultur o) . 

ê.uj tiuj gazetoj disvastigas en popolo 
hig'ene-kura:istajn konojn. 

TiJ .:, estus êio, kion oni porns mallon 
ge kaj inf rme diri pri la gazetaro bohema 
medic1na. El la s upre dirita oni rimarkas. ke 
la gne:aro medicina en Bohemujo raride 
ek0 1 ,ras. kit! la literat uro medicina entute, pre
circ en L1 hstaj jaroj. Ni esperu, ke pli multe 
lrnnata est r s en la tuta vasta mondo nia la
boro bohema, post kiam Es p e ra n to disrns
tigos kaj niaj ,·erkoj, se ne tradukotaj, alme 
nau estos referotaj Es p e ra nt e ! Al la bal
daua efekti,·igo de êi tiu deziro mi Yokas en 
mia patrina lingYo : ,,Na zdar!" (Bonan pros
peron ! 

D-ro Josef o Sedldcek 
Gole. Jenikov - Bohemujo. 

El la jurnaloj medicinaj. 

Interna medicino. 
i\L Land o l fi (Neapolo) R.itmaj mova

doj de la pupilo êe malsannuloj kun insufi
dienco aortika. (La Semaine médicale 1909 
n ro 30) Instigita pela disertacio de M. Roch 
(Genève) la autoro esploradis sisteme serion 
de malsanuloj kun insu ficienco aortika pri 
movadoj de la pupilo kaj en kelkaj kazoj tro 
vis ritman movadon de gi, sarntempan kun 
kormovoj. Plimallargi go de la pupilo estis 

samtempa kun la sistolo, plilargigo kun la 
diastolo de la korventrikulo. La simptomon 
la autoro opinic:s patognomona, se gi aperas, 
dum gia manko ne havas signifon. En cer
taj kazoj oni povas gin aperigi au fari pli 
Yidebla lasante la pacienton ekstari au apli
kinte al li digitalison . Kontraue gi farigas 
malpli konstateb la, se la paciento kusas au 
se li prenis brompr eparatojn , au amilnitriton. 
La ~ia1ptomo estas obseJTebla nur êe la 
kazoj de pura insuficienco a0rtika, ne kompli
kata per aneuri smo, stenozo aortika au aliaj 
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lezioj de la va lvuloj . Por gia apero esta s ne· 
cesa rimarkinda hipertrofio de la korventri
kulo. 

S z ure k ([{rakov) Autoseroterapio êe 
sero-fibrinoza pleurito. (Kongreso de polaj 
kuracistoJ en Krakov 19-an de Julio 1909). 
La autoro apl ika dis la metodon, priskribi tan 
unue en la jaro 1907 de G i 1 ber t kaj poste 
de Fe d e, konsistantan en tio, ke en tuber
kuloza sero-fibrinoza pleiirito estas eble oka
zigi resor bon de la eksudat o, se oni per in
jektilo de Pravatz eltira s 1 cm 3 da eksudato 
kaj poste gin injektas senpere sub la hauton. 
La bonajn rezultatojn, ricevitajn de Gilbert 
kaj Fede, konfi1mis plene en 1909 Schnüt
g en, kiu el 15 kazoj de sero -fibrinoza pleu
rito ricevis 14-foje pozitivan rezult aton . Sur 
tiu bazo li rek omend is la autos erotera pion, 
kiel certan rimedon, kiu en plimulto da ka
zoj de tuberlrnloza kaj netuberk uloza sero
fibr inoza pleurito povas sekvigi resorbon de 
la eks udato. En la Krakova kliniko oni apli· 
kis tiun êi metodon unuan fojon en 1908 êe 
1 kazo de dekstraflanka sero-fibrinoza pleu
rito, sendube de tuberkuloza speco kaj en 1909 
êe 8 pluaj kazoj. En kazo de leukemio, kom 
plikita per triopa eksudato: pleura, perikarda 
kaj peritonea, la rezultato estis negativa. Sur 
8 kazoj de pleura eksudato la rezultato en 3 
kazoj estis pozitiva: la eksudato estis resor 
bita post 4-6 injektoj; en 2 kazoj la rezul
tato estis relativa: la eksudato malaperis ne 
pierre; male la rezultato estis negat irn en 3 
kazoj, el kiuj en 2 la plej g randaj el,suda toj 
spi te 10 injektoj restis sen sa,ngo tiel, ke fine 
oni devis ilin punkcii kaj parte eligi. T.ial la 
aütoro, kvankam li ne neas êiun ajn valoron 
de aütoseroterapio nek gin tute lrnndamnas 
kaj kvankam li eê estas preta provaji gin 
plue sur konvena materialo, opinias tamen, 
ke la laü:ioj pri gia efikeco estas trograndi
g itaj kaj ke la unuaj eksperimentoj, faritaj 
de Gilbert kaj Fede karakterizigas per troa 
optimismo kaj subjektiveco. 

S z u m o w ski (Lvov). Kazoj de pulma 
tuberkulozo, kuracataj lau la metodo de Kro
ki~wicz. (l(ongreso de polaj kuracistoj en 
Krakov 19-an de. Julio 1909). S. kuracis 7 
kazojn !au tiu êi metodo en la kliniko de 
prof. Gluzinski, al prenante al la kura cado mal
sanulojn en eiuj 3 periodoj de la malsa.10 . 
4 malsanuloj estis kur acataj ambulatorie, 3 en 
la kliniko. êiuj malsan uloj toleradis tre facile 
la kuracadon. ·N ur en 1 ka7,o rimarkis S. mal· 
grandan plialtigon de temperaturo kaj kapdo
loroj n. S. ne vidis lrnnsiderindan efikon de la 
nova metodo, sed li mem konstatas, ke la 
nombra de injektoj estis malgranda. Konklu-

de 9. deklaras, ke liaj observoj ne malfavo· 
rigas lin al la metodo. 

W. R 6 b in (Varsovio). Pri la diagnoza 
kaj terapia valoro de la ,,Schmidt'a prova 
dieto" êe la intestaj malsanoj. (Medycyna 
1909 n-roj 27, 28). Diagnozante kaj kuracante 
intes tajn malsanojn, ni estas ankoraii mal
proksimaj de scienca precizeco, êar ni pose
das tro malmulte da certaj sciencaj diagnoza j 
metod oj. La simpla hemia kaj mikroskopia 
esplorado de ekskrementoj ne forigas plej 
ofte la ma lfaci!ajojn, ear gi tute ne klarigas 
al ni , kiel la intestoj digestas apartajn nu
trajoj n. 

La sola scienca metndo en tiu rilato estas 
la ,, funkcia metodo" - la ,, prova dieto" , kiel 
en la stomakaj ma lsanoj, êar kun gia helpo ni 
povas decidi, kia digeste est as norma kaj kia 
patologia. 

An tau kelkaj jaroj prof. S ch mi dt en 
Halle prezentis tian dieton, kiu nun estas 
multe uzata kaj konata sub la nomo de 
"Sc hmidt' a pro va dieto ". 

La autor ,i konatigis kun tiu metodo en 
la laborejo de prof . Schmidt en Dresden kaj 
de tiu tempo uzis gin en 42 kazoj, penante 
konvinkigi pri gia praktika va!oro. 

La ai:itoro citas ke!kajn tipajn kazojn, de 
li observitajn, en kiuj nur dank'al la Schmidta 
dicto li sukces is precize diagnozi la rnalsa
nojn, ênr aliaj metodoj ne kondukis al celo 
kaj eê kauzis diag nozajn erarojn. D;mk'al 
Schmid'ta dieto ni povas nun diagnozi: a) sto
makan kaüzon de diareoj , b) novan intestan 
malsanon t. n. ,,intestan fermentacian dispep · 
sion", c) la intestajn neurozojn, d) ne sufieari 
digestadon de viando, de graso k. t. p. 

Kompre neble la preciza kauza diagnozo 
sekvigas certan kaj pli efikan terapion . 

La autoro priparo las la riproêojn, kiujn 
faras al la Schm idt' a dieto kelkaj klinikistoj 
(Philipson, Basch k. t. p.) kaj defendas la me
todon kontraü ili. 

La ,, vianda provo" de Strauss kaj ,,la 
provo kun ,, perletoj" de E in ho r n tute ne 
povas konkurenc i kun la Schmidt'a metodo. 

La aütoro opinias do, ke ni devas uzi la 
Schmidta n dieton en êiu neordinara, komp li
kita kazo de intesta malsano, êar g i havas 
duoblan valoro n: dîagnozan kaj terapian kaj 
êar gi proksimigas nin al la scienca idealo, 

. al individualigado de êiu malsanulo. 
(Aû torefera to). 

W. Pu 1' a w ski. Aldonoj al seroterapio 
de skarlatino. (Przeglqd lekarski 1909, n-ro 
22) . La autoro kuracis dum la jaro 1908 -
25 malsanulojn je skar latino per injektadoj de 
sero anti~kar!atina 1 produktata. çl~ B u j w i d 
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en Krakov kaj atingis tre bonajn r,~zultatojn. 
Esceptinte 3 kazojn senesperajn, kiuj finigis 
per morto, êiuj aliaj kuracitoj resanig is kaj 
estis inter ili 12 gravaj kazoj, 10 meze gra 
vaj kaj malgravaj. êe 3 malsanuloj la aütoro 
aplikis la seron profi.lakse kun bona efiko . 

A. Kr o k i e w i c z. Subhaütaj injektoj 
de normala sero êevala êe hemoragio;. (Prze
glqd lekarski. Krakov. 1909, n-ro 23). La 
au oro intencis elprovi la metodon, rekomen 
ditan lastatempe de Lapeyre, W i r th Jrnj 
aliaj kaj li aplikis slibhaütajn injektojn de 
normala sero êevala Ce 18 malsanuloj hospi 
talaj, nome êe 14 ftizuloj kun pulma hemo
ragio, en 1 kazo de stomaka hemoragio pro 
ulcero ronda, en 1 kazo de intesta hemoragio 
dum tifo abdomenala kaj êe malsanuloj kun 
hemoptizo pro disvastigitaj sangoj arterioskle
rozaj de aorto kaj anei:irismo de aorto. 

La rezultatoj ne estis kohtentigaj kaj la 
aiitoro konkludas , ke oni ne povas konsideri 
la subhaiitajn injektojn de normala sero êevala 
kiel rimedo antihemoragia. La gis nun uzataj 
rimedoj, kiel aplikado de glacio sur regionon 
de la koro, subhaiita injèktado de morfino, 
interna donado de stipticino, de ekstrakto de 
hidrasto kanada kaj preparatoj adrenalaj estas 
sendube plej efikaj hemostatikaj medikamentoj, 
kiujn nek subhaiitaj injektoj de normala sero 
êevala nek injektoj de gelatino eê parte po
vas anstataui. 

Klecki (Krakov). Fiziologia kaj tera
pia agado de radiumo. (Kongreso de polaj 
kuracistoj en Krakov 19-an de Julio 1909). 
Pri la kuraca afiko de radiumaj emanacioj 
·raportas la preleganto jene. Li kuracis per ema
nacioj 33 kazojn en la kliniko de prof. Ja
worski kaj observis resanigon en L, pliboni
gon en 20 kazoj ; en 8 kazoj estis nenia 
plibonigo, 3 malsanuloj foriris antau fino de 
la kuracado. Resanigo estis observata en 
1 kazo de neüralgio, plibonigon oni obser
vis en 5 kazoj de ishiaso, 1 kazo de reuma tis
mo muskolara, en 2 kazoj de tabeto, en l kazo 
de sklerozo dissemata, 1 kazo de neürastenio, 
1 kazo de h isterio, l kazode enteroptozo. -
êe aplikado de la kuracado per emanacio radiu 
ma okazas reakcio, konsistanta en malfor
tigo, nai:izoj, kapdoloroj, iafoje albuminurio. 
Sed en la kliniko Krakov'a en neniu kazo 
albuminurio estis konstatita . 

G. Eisner kaj A. Kronfeld Pri la 
supozata iniluo de la sangosero de malsa
nuloj mentalaj sur la hemoliza efiko de la 
kobra'a veneno. (Miinclt. med . Wochenschr. 
1909 n-ro 30). Antai:i kelkaj semajnoj atenti
gis Much kaj Bolzmann al nova serore
akcio, kiun ili nomis ,,psikoreakcio". Gia esen-

co konsistis Jau asertoj en tio, ke la kobravenena 
hemol izo per aldono de la sero el certaj men 
talaj malsanuloj estis halt iga ta . La autoroj 
konsideris la reakcion kiel multvaloran dife
rencigan helpan rimedon por diagnozado de 
la mentalaj malsanoj. 

G. Eisner kaj A. Kronfeld submetis 
· la asertojn de i\lucl1 kaj Bolzmann al kon 
trola eksperimentado, kies rezultato estas, ke 
la dirita reakcio ne estas konstanta nek ha
vas ian ajn diferencigan valoron, êar gi estas 
por neniu malsano mentala signifa. 

I. H. Sc h u I t z. Serêadoj pri la psiko
reakcio de Much kaj Holzmann. (,lliinclt. wed . 
TtVodteuschr . 1909 n-ro 30). La diferencoj de 
la agado de sangoseroj, kiujn pruvi la reak
cio lai:i :\Iuch lrnj Bolzmann pretendas, estas 
nur krnntaj kaj la rezultatoj, ricevitaj êe ske , 
ma procedo !au :.\luch kaj Bolzmann ne estas 
sufiêe diferencaj por est i uzeblaj êe diagnozado. 

F. r I au t. Pri la kobravenena reakcio 
Iaü Mucn kaj Holzmann êe mentalaj malsa
nuloj. (Jliiuch. med . TVochenschr. 1909 n-ro 
30). Per la eksperimentoj de la aütoroj esta~ 
pruvite, ke la kobravenena reakcio laü tlluch 
kaj Holzn.ann por diagnozaj celoj en psikia
trio ne tm'ig?.s. 

A. Zalozieck i (Leipzig) Al la deman
do pri la tiel nomata ,,psikoreakcio,, laû 
Much. ( Berl kliJi. Woclienschr. 1909 n-ro 
30). La ai:itoro kontrolesploris la asertojn 
de :.\Iuch kaj Bolzmann sur la materialo de 
la T.e;pz'ga kliniko psikiatria kaj alvenas al 
la konklud oj.: 1) ke la reakcio laü Much kaj 
Bo lzmann okazas èe plej diversaj malsanoj 
mentalaj, kiel ankau· êe sanuloj; êe novnaski
toj g i estas rreskai:i konstanta; 2) ke gia ape
rado en la sango · estas en interrilato kun la 
agado de la muskoloj ; 3) ke g i por diaguo
zado haYas nenian signifon . 

A 

Hirurgio. 
H. Le b o n. Fulguracio kaj kankro. (La 

Clinique 1909 n-ro 15 kaj 18) De Keating 
Bart konsilas la ful_guracion ne nur êe neo 
peracie bl1,j, sed ankaü êe operacieblaj kan
kruloj, pur ricevigi al tiuj -malsanuloj maksi 
mumon da garantioj. Epiteliomo haiita: Stre
b et (;\lunheno) kaj Bordier ri ce vis bone
gajn rezultatojn per elresonatoraj fajreroj. La 
metalan ekscitilon, fiksitan sur izoliga tenilo 
kaj komunikigitan kun la supra ekstremaJo 
de resonatoro de Oudin, tenas la kuracisto 
per la dekstra mano, dum unu el liaj fingroj 
tusas la metalan parton. Post kiam li surme
tis la metalan parton sur la haüton de l' mal
sanulo, li ~! proksimigas la elektrodon. Fajre-
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roj elsprucas, malgrandaj kaj preskau nedo 
lorigaj . Ili igas pli longaj kaj senteblaj, kiam 
la kura cisto eltiras la manon kaj eesas tusi 
la metalparton per la Îlngro. La fajrerizita 
tumoro blankigas . La agajo estas finita post 
½ gis l minuto. Se okazus sanga elfluo, oni 
g in haltigus per fajrer izo. Poste oni arangas 
antisepsan bandagon, k iun oni renovigas, gis 
kiam estos [inita la seroza etnuo kaj la nigra, 
seka krusto defalinta. Restas bela cikatro. 
2 obserrndoj de L. montras la b:megecon de 
tiu procedo. :.Ierodn de De Keating Hart. 
êe largaj kankroj h:rurgii~to fortraneas unue 
le leziojn. kiuj estas montritaj per Yido kaj 
palpo, kiel de neoplasma deveno, poste li do
nas lokon al la fulguracianto. Tiu ei povas 
komen ci, fulguraciante la tumoron, por gin igi 
pli facile eligebla . Li uzas elektrodon kun 
malmoligita kaueuka (ebonita) tenilo rnovebla, 
por arangi la longon de la fajrero . Sed por 
malhelpi la stopigo!1 de la ebonita tenilo kava 
per organaj eksudajoJ, oni starigis gasa n cir
kuladon (C 02 , fütritan aeron) eirkau la elek
trodo. Tiu procedo ebligas samtempe malvar
migi la fajreron kaj okazigas formigon de flek· 
seblaj kaj maldikaj krustoj. Por fulgu acii, 
oni promenigas metode la elektrodon de la 
centro al la periferio de la ,·undo. La eksu
dado malhelpas la tujim kunigon de la Yundo. 
Fulguracio estas bone tolerata de eiuj malsa
nuloj. La necesaj aparatoj estas jenaj: unu 
aliformilo (bobeno de Ruhmkorff ) kun faj re
roj de -W gis 50 cm., 2 densigil oj kaj unu 
resonatoro de Oudin. La elektra fluo estas 
liverata èu de urba kondukil o, èu de akumu
latoroj. La kontakto de la 2 porelektraj fa
denoj povas efektivigi per pieda premo. La 
operaciato estas nuda sur ligna tab lo (ear la 
metalaj povas kauz i brulvundoj n) kaj oni lin 
dormigas per kloroformo. La helpantoj de la 
hirurgiisto, asepsa j, devas seninterrompe tusi la 
operaciaton, por malhelpi elektrajn, por li ma
lagrablajn, skuadoj n. La elektrizant.1 kuracisto 
kontraue ne <levas lin tusi, estante ne asepsa. 
Rimarkinte, ke metaleroj enigas en la histan 
profundon, 0 u d i n proponis anstalauigi la 
kupran per amalgamita zinka elektrodo. 

R. Bade1'l. 

Gobie t (Olmuc): Pri operaciaj vundigoj 
de la dukto torakala ( Wien . klin . Woclzensclzr. 
1909 nro -23.) El g is nun publikigitaj 37 kazoj 
de operacia vund igo de la dukto torakala 
(duktus toracicus) okazis eiuj dum la opera 
cioj en la foso supraklavikula. Regula k'aj 
certa simp tomo estas limfelfluo. Okaze de 
nezorgema kuracado de la vundo rezultas 
longedaura sekrec io kaj ekstrema malfortiga 
do de la malsanulo. Tial estas grava evito de la 

limfofistul o. 11Ietodoj por tio estas tamponado, 
ligaturo, daura kunpremilo kaj suturo. Suturo 
estis uzita gis nun en kvin kazoj (K e e n, 
C u sh in g, Porter, Lotsch, Gobic:t). 
Gobiet uzis en sict kazo la metodon de Carrel 
kaj St i ch por suturo de sangvazoj. La vun
digo de la dukto toraka la estas gr ava kom
plikaJO. Por rapida forigo tamponado ne su
feas. Plej bona estas sut uro. Ligaturo kaj 
daura kunpremilo donas pro ksimume bonai n 
rezultatojn. D -ro S6s. 

S. A . Gava 1 as. Disvastigo de karcino
mo en Grekujo. (Zeitschr . f. Krebsfo1·sclt. 
1909 Vol . Vll. 1(. 3). La autoro donas sta 
tistikon de karcinomkazoj, observitaj en pli 
g randaj urboj de Grekujo en l 90j- l 908 . 
Tiu ei statistiko enhavas 660 kazojn de karci
nomo, el kiuj 336 koncernas virojn kaj 32+ 
virinojn. Oni observadis plej ofte karcin omon 
de stomako, nome en 160 kazoj: ee 111 vi
roj kaj ee 49 virinoj. 

· Oni observadis karcinomon 
de utero en 112 kazoj 
de brusto en 79 ka zoj 
de hauto en 65 kazoj (ee 49 viroj kaj 

L 16 virinoj) 
(ee + 1 viroj kaj 

l 12 virinoj) 
(ee 31 viroj kaj 

[10 virinoj) 

de lipo 

1 de lango 

1 de vagino 
de pankreato 

en 

en 

53 kazoj 

-i 1 kazoj 

en 2j kazoj 
en 22 kazoj (èe 18 viroj kaj 

[ + virinoj . 
Karcinomojn de aliaj organoj oni obser· 

vadis pli malofte. 
La kar-:inoma mortofteco en 1905-1908 

j aroj estis '.t5 % de la tuta mortado. 
A. Wrzosek. 

Otologio. 
R o mj a rd (Tours) . Kuracado de sur

deco per la reedukigo de la orelo kun hel
po de la sirenfajfilo por vokaloj (Toiws 
médical 1909 n-ro 6) . Konkludoj. La 
sirenfajÎ!lo por v0kaloj riceYigis al R. prok
simume la samajn rezultatojn, kiel la montri
taj de !'.Jarage en lia statistiko. 2-e Oni de
vas prov i la kuracadon, kia ajn estas la inten
seco kaj malnoveco de la surdeco, ee se tiu 
èi lasta estas absoluta . Multe da tre surdaj 
personoj estas pli facile plibonigeblaj, ol aliaj, 
kiuj nur iom malbone audas. 3-e La formo 

1 de la graÎ!a kurbo de la au da akreco kaj serêo 
de la kauzo de la surdeco donos precizan 
prognozon de la kazo. Oni ne devas flanke
lasi genera lan ekzam enon tutan de la paciento 

1 
(arteria premo, ekzameno de la urino k . t. p.) 
nek samtempan etiologian kurac adon, se gi 
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estas ebla. 4-e. La sirenfajfilo ordinare plibo
nigas samtempe la t'ludadon por parolo, mu
ziko kaj bruoj. Gi povas plibonigi nur la 
unuan, au la unuan pli, ol la aliajn. En la 
centraj surdecoj la plej konser vita audado plej 
plibonigas. 5-e. La solaj kontrauindikoj estas 
jenaj: a) inflamo au pusado de la orelo; b) 
juneco (antau 12 jaroj) au maljuneco de la 
paciento (post 70 jaroj): c) kaheksio, malbo
na genera la stato; d) histerio. 

Kontraüe al tio, kion asertis certaj aüto 
roj, kiuj cetere neniam eksperimentis la si
renfajfilon por vokaloj, oni ne povas alskribi 
al la neürozo la sukcesojn, ricevitajn per tiu 
kuracmaniero, ear gi ne plibonigas neüro-
zulojn. R. Badert. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
A. C z y z e w i c z j un. Pri procedado èe 

placento previa en praktiko privata. (Lw orv
ski Tygodnik lekarski .i.909 n-ro 25). Priri
gardinte kritike la rezultatojn, ricevitajn en 
Lvova kliniko per diversaj procedmanieroj, la 
aütoro opinias, ke la kolpereuintero malguste 
estas nuntempe forlasata, ear gi donas rezul
tatojn bonajn, eltenantajn komparon kun aliaj 
metodoj. Li for}eta.s l.a metodon de la tampo
nado de vagino per gazo kaj vato, ear gi do
nas necertajn rezultatojn kaj facile povas kaüzi 
infekton. Egale li mal fa vore kritikas uzadon 
de intrautera balono, enmetata inter parieto de 
la utero kaj fetusa ovo. La aplikado de tiu 
ei metodo estas malfacila kaj senbezone apar
tigas la placenton. La turnado laü B ra xto n 
Hicks oferas de antaüe vivon de la infano 
kaj kaüzas dangerojn por la patrino. La pli
largigilo de Boss i ne estas rekomendinda 
pro malbonaj rezultatoj kaj multaj dangero j. 
Trapiko de la fetusa veziko estas aplil{inda 
nur en certaj kazoj, la Ceza rtraneo estas rezer
vata por aku§aj institutoj. En praktiko privata 
restas do du procedoj: la balono vagina kaj la 
balono intra utera, aplikata internen de la fe. 
tusa ovo. La elekto inter tiuj du metodoj de
pendas de personaj preferoj de la ordinacianta 
kuracisto. 

Mare k (Olmuc) Neürito optika sekve 
de neêesigeblaj metroragioj, sanigita per 
vaginala plena forigo de l'utero. ( Wien. klin . 
Wochenschr. 1909 n-ro 23.) Fiziologiaj, same 
kiel patologiaj, procesoj en la seksa vivo 
de virino povas doni kaüzon por diversaj 
§angoj de l'optika organo. La plej ofta kaü
zo de tiaj optikaj lezioj estas metroragioj. Ta
men oni nur malofte povas konstati neüriton 
optikan (neuroretiniton) kiel komplikaJon dum 
metroragioj. l\farek observis (de 1906) virinon, 

kiu post neniel ees igeblaj, dum 18 monatoj 
daurantaj, metroragioj prezentis la bildon de 
tipa neurito optika ambauflanka. Vaginala plena 
forigo, post sensukcesa provado de êiuj aliaj 
kutimaj rimedoj, kondukis al resanigo. 

D-ro S6s. 

Pediatrio. 
Iviayerhofer-Pribram (Wien). Es

ploroj pri nutrado de novnaskitoj per kon
servita virina lakto. (Wien. klin . Wochenschr. 
1909 n-ro 26). La metodo por konservi vi
rinan lakton devenis de la rieccseco disponi 
eiam pri virina Jakto. La pediatria apartaJo 
de la imperiestro -Francisko -Josefo- hospitalo 
en \,\Tien havas eiam la zorgadon pri nov
naskitoj (plejofte fruenaskitoj aü malfort aj 
naskitoj), kiuj manke de nutristinoj devas 
esti nutrataj de la unua tago per bovina 
lakto, nature kun malbona sukce5o. Estis do 
kolektata kaj konservata la lakto superflua, 
senutile for§prucigata de la nutristinoj en la 
hospitalo kaj en institutoj, perantaj en dun
gado de nutristinoj. Al tio venis la virina 
lakto, lrnlektita en du aliaj lokoj (ambLùatorio 
kaj instituto por naskantaj ,,Lucina"). Tiama
niere estis eble kolekti tiom da virina lakto, 
ke dum duonjaro la novnaskitoj ricevis eiu
tage suf.ean nutraJon kaj restis ankoraü pro
vizo. La metodo de konservado estas tre 
simpla Ôi estas iom modifita metodo de Bu d de 
por konservado de bovina lakto. Fre§a, an 
koraü alkala virina lakto estas ver§ata en 
sterilajn boteletojn, kiuj enhavas 0·2 cm. da 
koncentrigita solvaJo de perhidrolo (Merck) kaj 
oni g in tuj m~tas en akvobanon, varman je 
50 ° gradoj . Cirkaüe post l horo la boteloj 
estas fermataj, rapide malvarmigataj kaj me
tataj sur glacio, kie ili povas resti dum mul
taj semajnoj. Tamen estas bone sterilizi la 
provizon eiusemajne denove . Acidecan, iom 
jam malbonigintan lakton oni povas ankau 
fari trinkebla, neutraligante gin per natrio
bikarbona solvaJo antai:i la aldono de perhidrolo 
au per aldono de mezurita dozo de magne
zo - superoksido. Tiel oni atingas per unu 
manipulado samtempe alkalecon kaj sterilecon. 

La kazaro montras, ke novnasl{itoj, nu
trataj per konservita virina lakto, prosperas 
same, kiel sueuloj. Konservita virina lakto 
bone ankau sukcesigas la sanigon de peda
trofio kaj akuta enterito. 

Resumo : 1. Konservado de virina lakto 
estas ebla sen malutilo por g ia eminenta 
nutreca kvalito. 

2. Konscrv ita virina lakto estas pli bona, 
ol bovina lakto, por unua nutrado de frue-
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naskitoj, malfortaj naskitoj kaj entute por nov
naskitoj en kazoj, kiam pro iu ajn kauzo la 
brusto deva s esti rifuzita. Gi estas ekster tio 
grava terapia rimedo ee enteri toj , okazintaj 
pro nen~tur a nutraJo . 

3. Ciu apartajo por sueu!oj, kiu manke 
de nutristinoj <levas artefare nutradi novnas
kitojn, povas tiamaniere nutri ilin per virina 
lakto sendepende de nutristino. 

4. Kuracistoj kaj akusistinoj zorgu pri 
tio, ke superflua forsprucigata virina lakto 
estu kolektata kaj ded êit t al hospitaloj, kiuj 
<levas provizi tiaspecajn suêulojn. 

D-ro S6s. 
J. Bru d z in ski /Lodz). Pri novaj sim

ptomoj de meningito ccrbala êe infanoj. (Sim
ptomo nuka kaj reflekso duaflanka) (Kon
greso de polaj kitracistoj en Krakov 19-an 
de julio 1909). B. observadis du novajn sim
ptomojn en kazoj de mening ito cerbala êe in
fanoj: - la reflekso duaflanka konsistas en 
tio, ke pasï,·a flekso de unu ekstremitato mal
supra sek,·igas flekson de duaflanka ekstre
mitato malsupra (la reflekso duaflanka identa). 
Ekster la kazoj de meningito cerbala B. obser
vadis aperadon de tiu simptomo ee infanoj 
kun trè regresinta evolucio fizika kaj psika en 
ago gis 2 jaroj, kio klari gas per halto en evo
lucio de ilia sistemo nervara (sur plej malal· 
taj stupoj de evolucio de la sistemo nervara 
êiuj movoj de malsupraj ekstremitatoj estas 
ambauflankaj). Tiu reflekso estas alkalkulen
da al la kategorio de kunmovoj (~Iitbewegun
ge n). êe meningito cerbala gi aperas en eir· 
kaue 600/o. La simptomo nuka konsistas en 
tio, ke pasiva antauenflekso de la nuko pro
vokas flekson de malsupraj ekstremitatoj en 
art ikoj genuaj kaj koksaj. Tiu êi simptomo 
estas renkontata preskai:i en e uj kazoj, sus
pektataj pri meningito cerbala (en eirkaue 90° '0 ( 

kaj laü B. posedas grandan signifon ee di· 
ferenciga diagnozado. Gi aperadas multe pli 
ofte, ol la simptomo de Kernig kaj Babinski . 

Krom tiuj s imptomoj B. ekrimarkis ape
radon de la simptomo de Babinski samtempe 
sur ambai:i ekstremitatoj malsupraj en kelkaj 
kazoj de meningito tuberkuloza ee sidigado 
de la infano (sen incitado de plandoj), simile 
ee fleksado de unu ekstremitato malsupra sur 
la dua ekstremitato aperadon de la simptomo 
de Babinski. 

H . AI t k au fer. Aldino al la simpto
mologio de la mortigaj hemoragioj el umbi~ 
liko de novnaskitoj (Przeglqd pedyatryczny 
(l(rakov)) Vol. 1 K. 4 kaj 5). êe infano en 
ago de tri tagoj okazis abunda hemoragio 
parenhima de l 1 umbiliko, kiu finigis per 
morto post 2 tagoj malgrai:i aplikado de rime-

doj farmakologiaj, hemostatikaj kaj Îiirurgiaj. 
En la familio de la infano ne ekzistis hemo
filio; sifiliso, kvankam neata, povis esti sus
pektata. Similaj kazoj estas tre maloftaj. 

Malsanoj hautaj kaj veneraj. 
Not th a fft (;\fonheno). Aldonoj al la 

konoj pri atoksilefikado êe sifiliso, precipe 
êe sole tokala aplikado. (Deut. inedic. Wo
che115elzr. 1909, n·roj 5 k. 6). Atoksil' efikas 
tiel ee hautaj malsanoj, kuracataj ordinare per 
arseniko, kiel ee sifiliso. Sed êe la lasta gi, 
ee en grandaj dozoj aplikata, ne efikas kiel 
hidrargo, kvankam oni povas per gi sola 
elkurdci sifilisajn eflorescencojn de êiu stadio. 
La kuracado dauras tamen pli longe, ol per 
hidrargo kaj plejofte ne estas finebla per 
atoksilo sola, ear minacaj venenigaj simpto~ 
moj devigas êesigi êi tiun kuracadon. La re
sanado dauras ankaü pli mallonge kaj la re · 
cidivoj aperas pli frue, pli ofte kaj pli obsti
ne. La venenigaj simptomoj kaj ilia apero 
estas direkte neelkaluleblaj. Plej dangeraj kaj 
plej gravaj simptomoj povas jam sekvi post 
tiaj dozoj, kiaj estas bezonataj por efika ku• 
racado de sifiliso: ili povas aperi sen iaj ajn 
prodromoj. Malgravaj venenigsimptomoj estas 
observataj en la dai:iro de êiuj eksperimentoj . 
Agi prof11akse per morfino au kuraci poste la 
venenigon per opio ne estus konvene, êar ee 
plej malgrandaj venenigsimptomoj postulas 
absolute tujan forigon de tiu Ci rimedo . Atok
silo, kunigita kun posta hidrarga kuracado, 
sajnas, almenai:i en certaj kazoj, malhelpi la 
eksplodon de sekunda ria sifiliso; sed samtem
pa aplikado de atoksilo kaj hidrargo ne estas 
sendangera. Pro gia malforta efiko kaj gia 
tute neelkalkulebla veneneco tiu ei preparato 
estas uzenda nur êe maligna sifiliso kaj êe 
hidrarga idiosinkrazio. Atoksilo taügas ankai:i 
por lokala kuracado de sifilisaj produktaJoj ( eflo
rescencoj), ne donante tamen iajn utilojn antai:i 
hidrargo. Cetere venenigsimptom0j sekvas 
ankaü post pli malgrandaj dozoj, uzataj kon 
traü hai:itmalsanoj, êar generale la idiosinkra
zio Judas tie êi gravan rolon. Pli longedai:iran 
kuracadon per atoksilo oni <levas eiam mal
konsili. Oni povas supozi, ke kaj la ,·eneni
gaj simptomoj kaj la sanigaj efikoj ne estas 
ordinaraj efikoj de la arseniko. D-ro Fels. 

B u s ch k e. Pri kuracado de veneraj 
ulceraJoj per radioj de R.üntgen. (Therapie 
d. Gege11 !Vûrl 1909. Kaj 1). Tre \'asta k11j 
largiganta primaria ulcero sifilisa, kiu jam 
estis detruinta la supran labion, nazan sep
ton, dekstran nazan flugilon kaj parton 
de la vango kaj kiu tute ne cedadis êe 
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specifa kuracado, estas eikuracita per radioj 
de Rëintgen. Tiel same ankau du aliaj kazoj 
de primaria ulcero kaj de terciaria sifiliso, kiuj 
ne cedis ee uzado de hidrar~o kaj jodo, estas 
forigitaj kun helpo de surlurnigado per radioj 
de Rontgen. Fine unu ulcero hronika sur sek
saj partoj cikatrigis plene êe samternpa uza
do de radioj Rëintgenaj kaj de fibrolizino. 

D-ro Blumenfeld 
L. Ra j ch rn an kaj Z. S z y man o w

s k i. Praktikaj rimarkoj pri reakcio lau Was
serman. (Przeglqd lekarski 1909 n-ro 25). 
La autoroj esploradis 12 serojn de hornoj, kiuj 
en infaneco rnalsanis je skarlatino. En neniu 
el tiuj êi kazoj il1 povis ri'.:evi la ligadon de 
kornplemento, uzante diversspecajn antigenojn, 
kvankam kun seroj sifilisulaj, uzataj por kon
trolo, êiufoje okazadis rimarkinda reago po · 
zitiva. La autoroj konstatas do, ke la reago 
lai:i Wasserman estas por sifiliso lrnrakteriza, 
ear dum skarlatino gi nur tre malofte kaj 
post skarlatino neniarn aperas. 

Medicino eksperimen ta. 
I. Hofbauer kaj F. Henke. Pri in

fluo de antitripsinaj korpoj sur karcinomoj 
de musoj. (Zeitscli f. Krebsforsclt. 1909 Vol. 
VII. K. 3). La autoroj faris tri seriojn de 
eksperimentoj. En la unua serio la ai:itoroj 
injektadis subhaute al tri musoj kun karci
nomo seron de porko en loko malproksima 
de neoplasmo. En la sama maniero ili injekta
dis en la dua serio al tri musoj kun karci 
nomo seron de porko au antitripsinon kaj en 
la tria se rio al kvar musoj kun karcinomo anti
tripsinon. 

El tiuj ei malmultaj eksperimentoj rezul
tas, ke subhai:itaj injektadoj de porksero au 
antitripsino al musoj kun karcinomo, en loko 
malproksima de neoplasmo, faras neniun in-
fluon sur neoplasmojn. A. Wrzosek. 

Mayerhofer-Pi'ibram (\Vien). Kon
duto de la intesta parieto kiel osmoza mem
brano êe akutaj kaj &ronikaj enteritoj. (Wien. 
klin. Wochenschr. 1909 n ro 25 l. êe ai:itop· 
sioj de atrofiaj infanoj oni obserrns, ke guste 
la plej gravaj nutradmalhelpoj, sek\'igantaj 
pedatrofion, sangas malpleje la intestojn. Kon
siderinte la klinikan fakton, ke kelkfoje sto 
rnak-intest-malsanaj suêuloj ee nenia nutrado
inkluzive plej bona nutristino - montras kres· 
kadon je pezo, la ai:itoroj konklud1s, ke la in
testa membrano de tiaj hronikaj enterituloj 
estas sangita en sia osmoza konduto. La 
ai:itoroj supozis, ke tiaj intestomembranoj pre · 
zentas pli altan osmozan kontrai:istaron al di
fuzado de solvitaj materioj. 

La komparaj senperaj mezuroj de l'os
moza prem0 en t. n. osmozaj êeloj, konstru
itaj de intestomembrano kaj pipetto, kiuj, pie· 
nigitaj, estis malle,·itaj en distilita akvo, mon
tris en la êelo, respondanta al hronike 
enterita kobajo pli malrapide kreskantan pre
mon. Ankau difuziaj esploroj de tiaj, pcr 
frerndspeca nutrado hronike malsanigitaj in
testoj montris, ke la hronike malsana intes
to, malgrai:i plimaldikigo de gia parieto, pre
zentis pli grandan osmozan kontrai:istaron 
kornpare al la sana kontrolbesto de la sama 
nasko. 

Esploroj pri junaj, jus rnalsanigitaj bes· 
toj donis la rezultaton, ke la akut-enteritaj 
intestoj de junaj bestoj havas rimarkinde pli
altigitan osrnozan traireblecon kompare kun 
la kontrolbestoj, restintaj êe la brusto. La 
esploro j rilatas al kobajoj, kunikloj, hundoj 
kaj kaproj. Ankai:i en la horna suêulintesto 
estis tro\'Ïta la sarna stato. êi tiuj postrnorte 
konstatitaj sangoj en la mernbran-tunkciado, 
nome ee akuta enterito, ne kontrai:idiras al la 
opinioj kaj dogmoj de klinikistoj. 

Eksperimcntc estas pruvite, ke senpere 
post la morto estas ankorau konstateblaj en 
la intestmernbranoj fizikaj diferencoj: 

l. La osmoza trairebleco de akut -enteri
taj intestmembranoj estas notinde plialtigita. 

~- La osmoza trairebleco de hronike mal
sanaj intestmembranoj estas esence rnalpliigita. 

3. La reveno de malpliigita osmoza trai
rebleco de hronike malsanaj intestoj al nor· 
mala stato okazas nur post pli longa tempo. 

D-ro Sôs. 

Nic o 11 e. (Tuniso). Eksperimenta ape
rigo de ekzantema tifo êe la simio. (Acad. 
des sciences 12 ju!.). Uzante la sangon de 
Tunisano, rnalsana je tifo, la ai:itoro sukcesis 
inokuli tiun ei malsanon al simpanso kaj po
ste al alia ordinara speco de simio. Tiel li 
konstatis la eeeston de la viruso en la sango 
de la homo tuj de post la tago de ekzante
mo, kaj en la sango de la sirnpanso du ta
gojn antau la ekzantemo. 

Sekve de gia inokulebleco al la simio 
la eksperimenta studado de la ekzanterna tifo 
nun farigas ebla. D-ro L. J. 

Frou in (Parizo). Pri ebleco konservi 
bestojn post tuta forigo de la tirojda apa
rato aldonante kalciajn aü magnezajn sa
lojn al ilia nutrajo. (Acad. des sciences J.J 
jiin .). La kalcia kaj la magneza kloridoj, do
nitaj po 5 gis 10 gramoj tage, rnalhelpis êe tiro
paratirojdektomigitaj bestoj la aperon de te
taniaj fenomenoj, &ekvantaj la tiro -paratirojd
ektomion kaj la strumiprivan kaheksion, kiu 
ordinare sekvas la operacion. 
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Post tri monatoj de tiu ei regimo la be• 
stoj ricevis nutrajon sen aldono de kalcio au 
magnezo: ili prezentis neniun simptomon de 
tetanio dum la tri sekvantaj monatoj. 

El tio oni povas do konkludi, ke absor
bado de kalcio au magnezo sanigas la simp
tomojn post-paratirojdektomiajn, t. e. la teta
niajn krizojn, same kiel la posttirojdektomian 
utratiz kaheksion, sendube tial, ke la supredi
ritaj saloj neigas la karbonan acidon kaj fa-
ciligas gian forigadon. D ro L. J. 

Teratologio. 
Vivantaj dunaskitoj kunkreskintaj. (Ma

nita Medical Society' s Monthly Biilletin, Fi
lipina Insitlaro, Julio 1909). La fotografajo 
prezentas la fratojn Lucio kaj Simplicio, fili· 
pinajn enlandulojn de Sulad, urbeto de la pro
vinco Samar, kunkreskintajn ee la malantaua 
suprajo de la sakro. 

Lau la diro de la patrino la naska laboro 
estis rapida kaj facila. Unu el la dunaskitoj 
naskigis kapunue kaj la alia piedunue. Am
bau infanoj estas nesufiêe disvolvigintaj pro
porcie al sia dekkvinmonata ago kaj la plej 
malgranda disvolvigo rimarkigas ee la subaj 
eksremitatoj. 

La korpaj organoj de eiu el tiuj êi neor
dinaraj etuloj funkciadas tute sendepende de 
la organoj de la alia, escepte la rektuman finan 
parton, kiun ili uzas komune. La anuso ne 
finigas, kie gi fiziologie <levas finigi, t . e., en 
la direkto de la rafeo, sed êe unu flanko, 

1 

kaj êe la kontraua flanko estas malgranda 
montro de neperforita anusa malfermeto. 

La punkto de anastomo7,0 de la rektu· 
moj estas proksimume unu colon super la 
ekstera aperturo. La punkto de osta kunigo 
tro,·igas en la sakro, komencante de la dua 
au tria salua vertebro, ee la malantaua su 
prajo kaj etendas sin laulonge de la malsupra 
parto de la sakro gis la fino de la kokcigo. 

La ekzameno Rontgena montras la ekzi
ston de atnb[.lu sakroj kaj unu hela intermeza 
zono. La direkton de amhaii rektumoj oni povas 
konstati per enmeto en ilin de du plumbaj 

1 

sondiloj. 
La internaj organoj versajne estas nor

malaj. 
La infanetoj estas bone nutritaj, bonsan

aspektaj etuloj. 
Ili estas de la sama grandeco kaj similas 

vizage unu la alian. 
Temperamente ili estas malsamaj: unu 

trankvilema kaj la alia êagrenigema kaj ploras 
tuj, kiam oni lin genas. Case. 

Medicino sociala. 
Stata subteno de la sobrecmovado de 

kuracistoj. En Svedujo la stato donacas unu 
procenton de la enspezoj, kiujn gi ricevas el 
la profito de la brandtrinkejoj laii Gotenburga 
sis temo, pLr la batalado kontraii alkoholismo. 
El tiu êi monprovizo la registaro pagos en 
1909 kotizaj on de 3 000 kronoj al la asocio 
de svedaj u bstinencaj kuracistoj. Tio estas 
pru\' O de la estimo, kiun trovas la laboro de 
tiu èi organizo de niaj svedaj kolegoj êe la 
tieaj estrar oj. D-ro K. Briegleb. 

,,London Temperance Hospital", fondita 
1873, nun devas larg1gi. De la malfermo en 
tiu ei malsanulejo, enhavanta 100 litojn, estas 
kuracitaj 28.538 pacientoj, el kiuj nur 81 ri
ceYis alkoholon. La mortofteco en la hospitalu 
estis 7·6°/o kaj tiu êi procento donas al la 
hospitalo unuan lokon inter êiuj Londonaj 
malsanulejoj. Dro l{. Briegleb. 

Al!<oholo kaj malsano. En la kuracista 
raporto .pri la I. interna apartajo de la Berlina 
urba universala malsanulejo Friedrikshain 
skribas la direktoro prof. d-ro Stad elmann 
pri la statistiko de la speco kaj nombro de 
la malsanoj, kiuj staras sub influo de l' alko
holo: ,,La nombro de akutaj pneumonioj 
mallevigis (de 166 al 128), sed la mortofteco 
ankorau supreniris, gi atingis nun la el{ster
ordinare al tan ciferon de 41 A Ofo, t. e. 
preskau la duono el eiuj malsanuloj mortis. 
Gi koncernis plej multe maljunajn , nemulte 
kontraüstaremajn drinkulojn, kiuj per hronika 
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alkoholtrouzo frue korpe kaj intelekte malbo · 
nigis. Pro drink ulhepato estis kuracataj 25 
pacientoj, el kiuj mortis 17, t e. 68 ¾-Cetere 
estis kuracataj 100 malsanu\oj je al{Uta au 
hronika alkohola venenigo. Por rice,·i la bildon 
de la ruinigantaj konsekvencoj de la hronika 
trouzo de alkoholaj trinkaJoj, oni devus alkal · 
kuli al tio la plej grandan parton de la kazoj 

de hronika muskolreumatismo ( 110), de mal
sanoj de periferia nervsistemo (30), de koro, 
speciale de kormuskolo (50), de sangovazoj, 
speciale de arter iosk lerozo (-1-0), de renoj (1.0) 
k. t. p. êe tiuj êi mabanuj plej ofte oni 
povis pruYi kiel kauzon la konstantan alko
holtrouzon. 

D-ro f(. Briegleb. 

Kron k o. 
Kun granda intereso atendas êiuj sami 

deanoj kuracistoj kaj eê la tuta esperantistaro 
la Budapestan kongreson internacian de me· 
dicino. La unuan fojon en la kongreso 
elpasos esperanto, kiel peranto inter di,'ers
naciaj sciencistoj kaj de la rezultato de tiu 
êi unua provo multe dependas · 

êeeslos sufiêa aro de kuracistoj espe ran
tistoj, por elmontri la gravajn utilojn, kiujn 
esperanto alportas al la mondo scienca . Krom 
la cititaj en antaua n- ro a vizis nin ankorau 
aliaj kolegoj pri intenco veturi Budapeston, 
kiel d-ro Freudenberg (Berlin). d-ro Hottinger 
(Hodsàg) kaj sendube aliaj decidigos en la 
lasta momento. Se ni alkalkulos la Budapes
tajn kunfratojn_ ni povas supozi, ke minimu· 
me 40 kuracistoj partoprenos en la sekc io 
esperanlista kaj kredeble aligos al ili eê ne
esperantistoj, favoraj por esperanto kaj por la 
ideo de lingvo internacia. 

Ne sole la prelegoj kaj diskutadoj espe
rantaj devas altiri atentcn de la kongresan oj . 
sed ankau la amika interkompreno de kole
goj samideanoj, kiu pruvos, ke esperanto al
proksimigas reciproke êiunaciajn homojn spite 
intergentaj ,nalpacoj kaj kontrai:iecoj. La in
terna ideo de esperantismo devas eklumi en 
tiu grava scienca internacia kunveno medic ina. 

Lau la lasta decido de la kongresa estraro 
êiuj esperantaj raportoj estos legatai unu post 
alia en aparta êambrego, metita al la dispono 
de esperantistaj kolegoj dum unu ancai:itag
mezo . Tia arango estas pli oportuna, ol dis 
3etado de esperantaj raportoj en diversaj sek 
cioj, kiu m 1lebligus kunvenadon de esperan · 
tist oj al la prelegoj esperantaj. Oni intencas 
arangi paroladojn ., pri signifo de esperanto 
por medicino" en lingvo franca, germa na, ru · 
sa, hungara. 

Al êiuj kunrenontaj samideanoj ni sen 
das kole.;ajn sal utojn lrnj dezirojn de plena 
sukceso. 

Kalend::l.ro kongresa. 
l. au gus t o gis 30. sept e m br o. Ekspozi

cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 

dum IV. Kongreso (..«tinamerika de ku 
racistoj. 

La ekspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn 
por pavimado kaj por neces ejoj; produ
ktaJojn pornutrajn sekajn au konservitajn, 
bestojn por nutrado homa, produktajojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; modé
lojn, projektojn, inform ojn, statistikojn, 
interesa j n por higieno kaj medicino. 

29. ai:igusto.-4. septembro.XVI. Kon 
greso internac ia de Medicino. Budapest. 
0ficejo de la kongreso: Budapest (Hun
gario), Eszterhàzy - utca, 7. Kotizon 
(25 kronoj austr iaj) oni sendu per post
mandato al la adreso : Prof. Dr. de Eli
scher, kasisto de la kongr eso, Budapest 
VUI., Eszterhàzy - utca 7. 

Sept embro. 5-11. UniVi:!rsala kongre:oo de 
Esperanto Barcelono. 

.. 
" * 

La redakc :o ricevis: 

Esperantista Centra 0ficejo . 
Unua oficiala aldono al Gnivèrsala Vortaru. 

:::-;adina Kolovrat :\Iisteroj de amo. 
Du unuaktaj, originale Y<.!rknaj dramoj kun 
autaua klarigo pri e::.peranto kun la portreto 
de la autormo. :\Iorto kaj vivo. Ponreto. 

F . P uj a là -V ail ès . Frenezo. Du unuak
taj, , riginale verkitaj drametoj. Autunaj ven
toj. - N' O\'elo. 

G. Peano . Vocabulario commune ad lin
gua-s de Europa. 

Ca rmen Sylva. La viziu de la poeto. 
TraJukis Kasimir Eucharis. 

X. I. S ê e d r in . Malsagulo Tradukis 
1. Safir. 

:\lemorandumo de la Ôenerala Asocio 
de la Kurn.cistoj en Rumanujo pri la kongreso 
de Buda pt sto. 

L. L. Z a me n ho f. Fundamento de Espe · 
ranto . Eldono bohema. Tradukita lau la per
meso de la autoro de Eduard Kühnl 
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:\Iichael Balucki. Ama bileto. Ko
medi eto unuakta. Trad. F. Ender. 

Dr. F . Crozat. Dum kon g res o. Unuakta 
komedio. 

Georges Kolowrat. Priladerivoen 
Ido kaj en Esperanto. 

J. Pa ri s o t kaj Th. Cart. Esperanta 
Yersfarado kaj rimaro. 

Ed 111 é e X o d o t. La Punt istino . El la 
lranca lingvo tradukis C é ci I e Royer. 

Ro \.Je r t T. 1\1 or ris . ;\lia sintenado pri 
apendici to . Frad. H. B. Be semer. 

A 

Korespondajoj. 
Enketo primanier oj de medicina j 

nstruo en diversa j landoj. Por esti 
efekti va studento de rusa universitato, estas 
neces e ha,·i ateston pri absolvo de meza 
lernej o (8-klasa klasika gimn azio). La Îlninta j 
realan lernejon (sen klasikaj lingvoj) devas 
esti ekzamenataj pri latin a lingvo . Tio èi 
rilatas nur al la finintaj la rusajn lern ejojn. 
Pri personoj, kiuj finis eksterla ndajn lernej ojn, 
estis eldonita antai:inelong e cirkulero. Tiu j, 
kiuj havas diplom on de ai:istriaj au germanaj 
gimnazioj kun okjara kurso, povas farigi 
studentoj nur post ekzameno pri rusa lingvo, 
histor io kaj geograÎlo de Rusujo; kiuj havas 
diplomon de bulgaraj gimnaz ioj, povas esti 
studentoj sen aldonaj ekzamenoj, sed oni 
donas al ili diplomojn, senvalorajn en Rusujo; 
por ricevi plenrajtan diplomon, ili devas 
plenumi ekzamenojn pri plena kurso de ru sa 
gimnazio. Virinoj absolute ne estas allasa taj 
nuntempe en universitatojn. nek kiel efektivaj 
studentinoj, nek kiel ai:iskultantinoj; por ili 
estas en Peterburgo, i\Ioskvo kaj Kievo spe
cialaj virinaj medic inaj ins t itut oj. :\linimume 
kaj mezenombre la studado de medicino dai:i
ras 5 jarojn, sed estas necese dum studado 
labori en malsan ulejoj, por konscii sin lm• 
pab la al mernstara prakt ika agado post ricevo 
de diplomo. La fininto ricevas diplomon de 
kura cisto; por ricevi diplom0n de medicina 
doktoro estas necese denove sin submeti al 
ekznmeno, skribi spec ialan tezon kaj gin 
defendi publil<e. Komencante de l' sesa se 
mestro s tudentoj vizitadas klinikojn. Oni donas 
ordinare al 3 studentoj unu mal sa nulon kaj 
ili de,as lin esplori, diagnozi lian ma lsa non 
kaj skri bi ,,histo rion de l' malsano", kiun la 
student o legas anta i:i profesoro kaj ai:iskultan 
taro. Om uzas nur rus'ln lingvo n, esceptante 
la Jurjeva v universitaton, kie kelkaj profeso
roj, kiel gajnas, prelegas en germana lingvo 
(anatomi o). Por instruad o oni pagas f>O rublojn 
(proksimume l'.25 fr.) èiujare kaj krom tio 
75 kopek ojn por èiu semajn a horo; se la 
profesoro prelegas 5 horojn dum semajno, 
oni pagas tiam 5X 75 kop. al li por duon_jaro; 
por praktikaj laboroj oni ankau pagas 75 kop. 

La kuracisto, kiu havas la diplomon de alilan
da universitato, ne povas praktikadi; li devas 
nepre ricevi diplomon de rusa universitato, 
ai:i, pli regule, li devas plenumi ekzamenon 
antai:i ,,gtata ekzamena komisio", kiu al 
èiuj, finintaj medicinan fakuHaton donas 
post ekzameno kuracistm diplomon. Tiuj èi 
stataj ekzamenoj okazas ee èiu universitato 
printempe au au.tune èiujare. êiuj universita
toj en Rusujo (9), krorn la Peterburga, havas 
medtcinan fakultaton: en Peterburgo estas 
milit medicina Akademio. kiu, same kie l !a 
i\loskva medicina fakultato, estas la plej bona 
medicina lerne_jo. 
Studento de medicino en Odesa universitato 

G. Krajz. 
Kisinjov, Minkovskaja 4. 

En 18'38 mi korespondadis kun kolego 
D-ro h" a r I o Hie b a u m, dcpa rte menta kura -
cisto en Radomir. Bulgarujo per "Vola pu l< ". 
êu estas eble per h Jpo de ,, V. d. k ." sciigi, 
èu la nomata krlego an'rnrai:i estas rivanta 
kaj eble farigis espt:!rantis to. ~ tiel , ke ni povu 
daurigi la korespondadon? Cu ekzistas Te -
ka' anoj en Bulg, rujo? D -ro Brie!{leb 

Vorms s. Rejno Germannjo. 

Pr i ri pozo dimanèa de ku ra cistoj. 
Al la demando pri tiu èi afero mi povas diri, 
ke eble la hispana,1 kuracistoj neniam au.dis 
paroli pri gi. Anta i:i nelonge grava medicina 
gazeto enpresis hispane la artilrnlon, verk i
tan de nia lrnnfra to ct"-ro Bnquet en januara 
numero de ,,V. de K." kaj g,s hodia i:i mi ne 
scias, èu iu hispana kolego pripensis ion pri 
la dirita afero . · 

:.Ji kredas, ke èi tiu propono kaj aliaj, 
ankorai:i pli gvavaj por kurac.istaro, ne sukce
sos: 1. ear. sajnas al mi, kuracistoj estas 
tute ne simitaj al aliaj homoj. Dudek k\'in 
ja roj de profesia prakt1kado konvinkis min, 
ke la èefa kai:izo de niaj malfelièoj estas en 
nia propra domo, t. e. en la kuracistaro 
mem. 2. La kur acist aj klientoj en Hispa nuj o 
(kaj mi vidas el ,,V. de K.," ke alilandc oka-
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zas same) kredas, ke kuracisto estas ludilo 
de iliaj kapricoj. 3. Estas malnorn kutimo 
en Hispanlando, kiam oni rilatas al iu mal
juna kuracisto, kiu delonge kura cas unu fami
lion, diri: ,,Ho! mia kuracisto konas perfekte 
,, la n at uro n" de eiuj individuoj de mia 
domo, mi neniam vokos alian". Tial mi kredas, 
ke paroli pri ripozo dimanea kaj pri aliaj 
gravaj demandoj rilate al nia profesio estas 
paroli pri neeb lajoj, alrnenau tiom longe, g is 
lrnracistaro forlasos la glitigajn vojojn, sur 
kiuj hodiau g i marsas. 

Sendu be nia kara "V. de K." povos fari 
en estonteco êi tiun miraklon. 

Mi finas tiun ei malagra blan temon per 
unu praktika ekzemplo. 

Hodiau mem (dimanêo) mi estas nepre de
vigata kuraci du minlaboristojn, kiuj eniris hie
rau en hospitalon pn, gravaj vundoj , okazinta j 
dum la laboro kaj mi devos ilin ,;iziti du fojojn . 

Certe, iu rliros: Vi povas komisii la afe 
ron al alia kolego. Vere, sed tio estas nun
temp e bona por diri, sed ne por fari. 

Resumo. l\Ii estas tute samopinia kun 
d-ro F els kaj aliaj samprofesianoj pri êi tiu 
enl<eto. Jorge S. Hita 

La Arboleda-Bilbao, Hispanujo. 
D-ro Ba y e r th 1, ner vkura cislo en Worms 

petis min esperantigi la sekvantan internacian 
alvokon: 

.. Kapgrandeco kaj in teligenteco. 
êù ekzistas inter la kulturpopoloj plen

kreskaj individuoj kun horizontala periferio de 
la kapo de malpli ol 52-c en timetroj, 
kies intelektaj kapablecoj levigas super la sen
va loreco? Au aliavorte: eu oni povas ce r-

te ge ekskluzi tre bonajn au bonajn intelek
tajn kapablecojn èe plenkreskaj (viroj) kun 
periferio de 51 centimetroj kaj malpli ? Pri 
Germanujo, nome pri la êi tiea logantaro, mi 
povas jesi la lastan demandon , min apogante 
je esploradoj, kiujn mi faris en la lastaj kvar 
jaroj êe almenau dek mil da lerna ntoj (infa
noj). Sed tre versajne en tiuj êi rilatoj an kau 
rasaj diferencaj ludas rolon. Tial mi perme
sas al mi, inviti la estimat ajn kunfratojn de 
ê i uj land o j, kunlab ori êe la solvo de la de
mando pri la minimumo de la kapa perifer io 
de inteligentaj homoj. l\Ii petas, ee individuoj 
intelekte tre bone au bone kapa blaj kun mal
granda kapo difini la horizont ata n ?eriferion 
de la lasta kaj sciigi la rezultat ojn en la V. 
d. K. sub la rubriko : Kapgrandeco kaj inte • 
ligenteco. (OiÎlnante la periferion horizontnlan 
de la kapo, oni metu la mezurru bandon dl! 
antaue sur la superan rand on de la okulteg · 
mento (orbito) kaj malantaue sur l.:i. plej el
starantan parton de la okcip1to kaj kuntiru 
forte la rubandon" ) 

:11i kredas, ke oni povus tre facile plue 
disvastig i tiajn alvolkc,jn, se la diversnaciaj ko
legoj volus traduki ilin en sia nacia lingvo 
kaj publ1kigi en siaj naciaj fakgazetoj. Tiama
niere oni povus êiam denove pruvi la utilecon 
de esperanto , kiel internaaia interkomunikilo. 
Tial mi ankau rekomendas al la kunfratoj 
fari tion kun la internacia alvoko de la absti
nencaj kuracistoj, publikigita en la n-ro 3. 1909 
de la "V. d. K." pag. 52 . D-ro Holitscher ri
cevis subskribojn el diversaj landoj kaj ko
misiis min korege danki al la kunfratoj. 

D-ro l(. Briegleb_ Vorms. 

va lnternacia Esperantista Kongreso en Barcelono 
5-11 septembro 1909. 

En Jasta horo antau la fermo de la nu
mero ni ricevis la sekvantan cirkuleron: 

Kiam ni eldonis la kvaran cirkuleron, ni 
kredis, ke gi estis la lasta, kiun ni estis de
v igataj fari por instrui la samideanojn pri la 
kongresaj aferoj. Bedauriride, la lastaj oka
zintajoj de nia urbo devigas nin geni anko
rau unu fojon la atenton de eiu per niaj skri
baJoj. 

Ni povas Jaute diri, ke la eksterlanda ga
zet aro tiel trog randigis la faktojn, en Barce 
lono okazintajn, ke ofte, legante gin, la rido 
aperus sur niaj lipoj, se ni ne pensus, ke tiuj 
trograndigoj kaj mensogoj malfeliêe timigis 
multajn samideanojn, kiuj kompreneble, kiam 
ili farigis Esperantistoj faris êiun promeson 
eblan escepte la promeson travivi gravan dan 

geron . Kredante, ke la Barcelonaj okazintaJoj 
povus decidigi kelkajn samideanojn ne êees ti 
la kongrec;on pro la dubebleco de gia sukce
so, la Organiza Komitato prenis la decidon 
sin turni rekte al eiu Kongresano por sciigi 
lin pri la jenaj faktoj: 

1-a Konsid erante, ke la Barcelonaj oka
zintajoj povus iom malhelpi la sukceson de 
la Kvina, la Orga niza Komitato speciale ko
misüs la vicprez idanton S-ron Sabade l, por 
ke li iru 1Jadrid'o n persone paroli kun la Mi
nistro de la Enlandaj Aferoj pri la situacio, 
farita al kongresaj laboroj de la nunaj oka· 
zintaJoj. 

2-a. La vicprezidanto de la Komitato 
alportis el Madrido plej bonajn impresojn 
kaj la inviton daurigi pli fervore ankorau 
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rnaJn preparajn laborojn , certigante al êiu 
samideano, ke la trankvileco, reganta en nia 
urbo estas favora kaj certa antaiisigno de la 
lrnngresa efektivigeblec o. 

3-a. êar la timo povis kapti, Jau oni 
diris al ni, kelkajn kongresontojn, ni kredas, 
ke estas dero de êiu esperantisto korekti per 
êiuj eblaj rimedoj la malverajn informojn , 
donitajn de la gazetoj, presigante en la jur
naloj de siaj respektivaj urboj, ke ,,êial" la 
kongreso okazos lrnj ke gia sukceso estas 
tiel cer!a, kiel antaue J\ i eê ne volas pri 
tr akti la demandon al ni faritan, pri la ,,per
sona sekureco" de la tksterlündanoj; la gen 
tilt:co kaj gë.stameco de Barcelone, neniam 
neitaj, malpe rmesas al ni paroli pri tiu temo. 

Ni turnas nin al vi do, kara samideano, 

kiu jam estas enskribita en la listo de kon
gresanoj au kiu havis intencon tion fari. Ni, 
kiuj travivis tiun semajnon, kies faktoj, false 
raportitaj, povis dum momento vin ganceligi, 
ni, kiuj prenas sur nin la respondecon fari 
la kongreson êi tie, neniam pensis, ke gi 
povas ne olrnzi, au ne okazi en Barcelono. 
êio estas preta por vi êi tie, êio estas pre• 
parita por akcepti tiujn gastojn, tiel varme 
kaj sincere atenditajn de la regino de l'Me
zamaro . Nia êielo repacigis kaj nun, kiel 
antaue, de via êeesto en Barcelono dependas 
la sukceso de la kongreso kaj de la ideo, 
kiun gi reprezentas. 

Barcelono la 10-an de aiigusto 1909. 
La Loka Organi za Komitato. 

Listo de la abonantoj. 
(Daürigo). 

P. T. 9î5. Smirnov (St· Prisib) 976. Szilvany (Sarkad) 9i7. Schatz lBudapest) 9ï8 . Hogyes (Budapdt) 
979. Kovach (Budapest) 980. Pataki (Budapest) 98 1. Lorand (Budapest) 982. Kovacs (Budapest). 

D-ro Framageot pagis abonon por P. T.: 
983. Denslow lKansas) 984. Oison (Axtell) 985. Diard (Le Creusot) 986. Legendre (Paris) 987 . \Villot 

(Valenciennes) 988. Roux tNice) \,89. Zelinski (Chicago). 

-
lfi 
l/2 
1/4 
1/s 
1/lG 

La listo estas fermita la 16-an de a11gusto. 

TARIFD DE LA ANONCOJ: 

1 
Almenau 6-foja Almenau IZ-foja 

Spaco Unufoja enpreso: enpreso enpreso 
por êm: por eiu: 

tuta pago 70 kron. aiistr. 60 kron. austr. 40 kron. austr. 
da pago 35 kron. austr. 30 kron. austr. 20 kron. austr. 
da pago 18 kron. austr. 16 kron. austr. 12 kron. austr. 
da pago 10 kron. austr. 9 kron. austr. 7 kron. austr. 
da pago 6 kron. austr. 5 kron. austr. 4 kron. austr. 

Adreso de la administracio: 
D-ro Stefan Mikolajski - Lw6w, str. $niadeckich, 6. 

WALLISCHHO;;i 
Maria-Enzersdorf am Gebirge 

apud VIENO (en distanco de 1 ho:o) 

SAMIGEJO tre bele lokita, por lrn-
11 , racprocedo fizika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan -

taj volonte elsendataj senpage. 

Carl Seyferth D-ro Marius Sturza 
posedanto. eetkuracisto. 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" 
BERLIN N fRIEDRICHSTR . 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ ORANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOMPLETAJ ARANGOJ EN 
FIZIKALAJ KURACINSTITUTOJ. 

:: :: Fab riko de elektromed icinaj kura g imnastika.i kaj hidroterapiaj apa ratoj. :: :: 
Filioj : Düsseldorf, Graf Adolfstr 88 . London W., 6 1 New Cavendisch Street. 

~ tax-~tintgeu-Justrumeutaro 
ankaü por senp era aligo al turn o- kaj sang0 -fluo 
NOVAJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

RÔNTOEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. 
~ 

MULTOSTAT 
SEN TERFERMO.PREZO NEPLIALTIGITA 
PlcJ mult eflanka aliga apara to por êiuj 
elek traj fluoj, aplikeblaj de la kur acisto: 
galvan iz. (e lektro lizo, kataforezo), (si nu 
sojd.) farad ., galv .-farad , clekl r . kvarêe laj 
banoj, hid ro-ele ktraj plenaj kaj partaj ba
noj, kailstiko, endoskopio. hi rurg iaj opera
cioj (frczado, êizado, borado, tre panado 

segado kaj vib romasago ). 

Supcrecoj: Certa evito de la dange ro de 
terfermo. 

:\lanko èe iu ajn malfermajo, pro tio: 
Absoluta senpolveco kaj certa uzeblcco . 
Plej preciza gradigo de èiuj fluospc~oj 

l turnoreostaroj). 
Tre forta motoro. 
Plcj granda spacoilparo kaj plej facila 

transpnrtebleco 
:\liliamperometro kun 8 mezurarangoj. 

l'rezo: Multostat sen terfermo por kon· 
stanta fluo 110 \'oltoj :\1. 360. 

:\lultostat sen terfermo por sa ng fluo 
l'.!O \'oltoj :\!. 460 

Rotax-Instrumentaro por turno- au sango-fluo 
sen transforrnilo. 
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ELEKTRO-KOMPANIO 

f •• ,, Nova elektra 
" 0 U varmaera dus o. 

,,SANITAS" BERLIN. 

NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPERATURO 

de aerfluo per almeto de tuboj j e diversa elradin apcrturo. 

Superecoj: 
Vanna aero tuj post enigo. 
Ôiama uzopr eteco. 
F acila transportebleco l ·5 kg. 
Aplikebleco en êiu loko kun elektra konduko 
Abso luta senodo reco. 
Plej malkaraj, facile ernangeb lnj 
Provizaj hej tiloj ( 1 M. , pro tio: 
Senlima funk ciebleco. 
Neniuj ko stoj por instalado. 
Plej malgrandaj kostoj de aplikado. 

Pro vizaj hejtiloj :\1. 1 ·-. 
Almetaj tuboj j~ di versa grandeco de la aperturo po O"ï5 ~I 

Prezo ~!. 60 . 

·i l'ïi-- êiumonate Rôntgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektrornedicino en nia aüditoriejo, Berlin, Friedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 

liJj APOTEKO SUB ,,ORA /\GLO" 

liJj J. w r w Îe () D s 1( D fil! liJj ., 
- sub direkto de d-ro Ludoviko Wewi6rski liJl !li! - Lwow, str. Halicka 5. liJl !li! - Telefono n-ro 345 liJj 
!li! relrnmendas ampuletojn, plenigitajn je s terillzitaj me- ==1111 

jjjj dikamentoj ror subhautaj injektadoj : 

§ L) Alkarsodilum purum, respondas plene al liJj 
!!!! tfrsycndile l.ep,ince, ampuletoj enhavantaj: jjjj ! Aquae dest. steril. lccm., Natrii kakodilici 0·05 = 
jjjj 2) Neo-alkarsodilum , respondas plene al Neo- liJl 
= a1·8-ycodile Leprince, ampuletoj, enhavantaj: liJj 
iiii Aquae dest. steril. l ccm , Natrii metylo-arse- -
5 nici (Arrén all 0·05. !li! !li! 3) Alkarsodilum ferratum, respond as al Fe,•. liJj 
ifil ,·acodile Lep1·ince, ampuleto j , enhavantaj: jjjj ! Aquae dest. steril. l ccm ., Ferri kakodilici 0·05. = 
jjjj 4) Alkarsodilum modificatum, a mpuletoj, liJl 
= enhavanta j : Aquae dest. steril . 1 ccm. Ato- liJj 
liJj xyli 0"05 -
liJj Miaj ampu lcloj, pakitaj po 10 pecoj en s katol e- !li! 
- toj, koncerne la ekst eran formon egalas al la liJj 
!!!! francaj kaj krom tio estas treege zorge dozitaj jjjj 
ÎITI kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzatai por produk- = 
§ tado, kelkan fojon purigataj. liJj 
!li! La prezoj de miaj amp uletoj estas preskaü duone liJj 
iiii malpli altaj ol la francaj: -
füî 10 ainp. Alkar, ,dilum. 2·- K 1·- rublo 2·- mk. !li! 
- 10 nmp. Xeo-nlkarsodilum . 2·- K 1·- rublo 2·- mk. jjjj = 10 amp. Alkarsodil. ferrai . 2·- K 1·- rublo 2· - mk· 5 

10 amp .. \lkars ,di!. modif. . 2·50 K 1·25 rublo 2•50 mk. 

Franca Esperantisto 
monata organo de francaj esperantistoj. 

Jar a abono: Fr. -+. 
Redak cio kaj administracio: Paris. Boulevard 

1Iaget an 46 . 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 

Jara abono: '.J Sm . Redakcio kaj administra

cio : Buka resto, 5 Str. 1. C. Bratianu . 

En la kome nco de septembro aperos 
Piena vortaro Esperanto- Esperanta kaj Espe
ranto Franca, I-a parto, verkita de doktoro 
Boirac, rektoro de la Dijona ünivers itato, 
autoro de Monadolog io, Don Juan, Perdita 
kaj retrovita, la Hom a radiado k t. p. Tiu 
vortaro celas kolekt i êiujn radikvortojn, tro 
veblajn ne nur en la diversaj jam aperintaj 
vo rtaroj Esper·anta-naciaj, sed ank au en la 
jam sufiêe multaj vortaroj naciesperantaj, 
same kiel en la teknita j vorta roj kaj specia
laj terrninaroj , eê en verkoj de la plej au to
ritata j literaturistoj. Pri êiu vortradiko llni pro
vis montri la devenon kaj la Veran signifon , pri 
kelkaj el ili la .unuan proponinton, kaj taksi, 
sed lau persona opinio, la ,aloron . Apud mul
taj oni ankau aldonis serion de êefaj deve 
nantaj \·ortoj T:u unua rarto cntcnos la lite
rojn A kaj sekrnntajn gis L. La dua pa1to , 
kiu estas nua en presado, aperos antau la 

1 

li.no dt: decemb o. La tuta lihro, zorge pre 
sita sur trikolonaj pagoj, estos la plej kom 
pleta repertuaro, gis nun eldonita, de la lin
g\-o Esperanto . Prezo de la I-a parto: 4 fran-
koj. Oni povas de nu n mendi, skriba nte al 
la eldonisto: S-ro Darantiere, presisto, 65, 
rue Chabot-Charny, Dijon, (Côte d'Or) F ran cujo. 
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AACHEN. 
(Aix-la-Chapelle, Aheno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ban· 
vizitantojn por kuracado fizika kaj dietetika. 
Inctikacioj: Guto, Reumatismoj, Malsanoj de 
l'haüto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, Espe rante, 

germane, hispane, holand e, ruse. 

D-ro ~. Rothschuh 
Kuraca Pensiono. 12-4 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo jar~ 2·75 Sm. Ad

ministrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 
Bovy-Lysberg, Geneve. 

Chirurgisch - urologische 
privatklinik 

von D~ A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 
Kuracejo por eiuj malsanoj de l' urinorga
noj . - Cperacioj ,ie reno, veziko, prostato, 

urintubo , testiko k, t. p. Tri klasoj. 
===== Prospekto Jai:i deziro. ===== 

,,POLA ESPERANTISTO" 
MONATA GAZETO, OIHiANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ. 

"R,edaktata de D-ro S.eono ,Zamenhof. 
LA ABONPAGO 

Jare sen la ,,Li ter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,10 
Kun la .,Literatura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15. 

Kun la po §ta transsendo. 
ADRESO DE AD.\UXISTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. 20. 
(Rt: SA POLUJO). 

Medizinisch. Licht

&: Herz- u. Nerven- } ,enanstalt - - V • { por lumkuracado 
f\ U fa (t J Ü por malsanoj de I' koro 

k!1j de l'nervoj. 
vormals: ROTES KREUZ antaüe: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N N W. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio por lumkuracado Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de l' nervoj. 

Elektra lumo per elektrodoj de ka1·bo, fero, hidrar go . 
Lumo de Roent gen . Racliado d' Ars or:val kaj de Ou
din, Radio- banoj k. t. p. Kontran artrit o, reümati smo, 
neüralgio, iskialgio, furunkuloz o, diabeto k. t. p. 

Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de l' krro. Banoj kun karbacido kaj §prucba
noj kun pinburg ,moj. ElektraJ banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj rnembroj. \'ibrornasago k. t . p. 
La kuracado plene anst ata tlas restadon en Bad 

l{adiado kaj fotografado la ü l{oentgen. Wiesbad en, Teplitz, Naubeim, Cudova. 

Prospekto laü deziro. Kuracado ambulante. - Oni parolas Esperante. Du kuracistoj 

Direktoro: D-ro Breiger. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Galicio-Ai'lstrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al Tat ra j m ont o j. 
La êambroj suden turnitaj. ~ Centra la haj
tigado, elektra lumigado, konduk oj de mal
vanna kaj vanna akvo sur êiuj elagoj, elek
tra li!to, pordesi11!ekta kamero, êambroj por 

apartigo ee in!ektaj malsanoj. 

Legejo, teatra êambrego, pregejeto, 
telefono, telegrafo, posto kaj veturi

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj komencante de 11 1 
kronoj por logejo, pensiono kaj kuracado. 

DRUKAR NIA. UDZIAl,OW.A. , LWÔW, KOPER NIK.A. 20, 


