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Kuracado de otito meza nepusa hronika
de E. Cresswell Baber. (London)+.
La motivoj, kiuj decidigis la verkinton
skiganta klorido de amoniako, interterrp e en
enk ond uki tiun ei temon, estas la gr anda blovitaj en la ore:ojn ~au la metodo de Val nomb ro da tiuj ei kazoj, renkontataj en la salva, estas rekomendi~da. La fumoj estas
eiutaga praktiko kaj la nekontentig aj rezulta- inhalataj per konvena enspirilo tra la buso
toj, ofce rice,·itaj ee ilia kuracado . Li espe- k aj nazo en la dauro de dek min utoj du fo.
ras, per skizado de la metodoj, kiujn li uza- jojn en êiu tago, kaj du fojojn ee eiu apli·
das kaj kiuj rezultas de su flêè g randa sperto, kad o estas neforte enb!o,·ataj en la orelojn
per la Valsalva metodo. 0:ù uzadas la enspiprovoki la opiniojn de aliaj lrnj tiamaniere
helpi lumigi la fakon de la r. ak tiko , anko rau rilon dum ses semajnoj ka, ree, se necese ,
_iom malluman. La ku :·a c.:J v de tiu ei stato, dum la sama periodo post sessemajna interapartè d J otosklerozo, povas est i konside- tempo La tempo, dum kiu oni povas tiel
rata sub tri rubrikoj. ünue, la kuracado de la _!:lzadila enspirilon. de,-as esti regata de la
orelo, due, la kuracado de la nazo kaj nazo- hirurgo post èiuj kelkaj monatoj, por eviti
faringo, kaj trie, la genera la kuracado.
1 troblondon.
Enblorndo êiuspeca devas esti
atente obsern ta kaj je la unua signo de plil. Ku ra c ad o de la ore 1o.
La unua neces aj0 estas plena ,·ento- grand igo de la surdeco au de la bruoj <levas
lado de la tubo Eustahia per la katetero au esti haltigata.
Kiam ekzistas simptomoj pri ia den si
!au la metodo de Politzer, sed speciale la
unua. La katetero ankau li\ eras precizan me- gint a sekrecio en la timpano, ensprucigoj el
todon diagnozan, ne atingeblan per la Poli- . malforta solvajo de natrio karbonata en tiun
tzerado. Oni povas preskau êiam post la ei kavon kun au sen trapiko de la timpaaplikado de kokaino kaj antaua esplorado de na mem brano, estas provindaj, sed en êiuj
la nazaj kavoj facile enigi kateteron n·ro 1. aliaj kazoj entimpanaj ensprucigajoj ne plu
el rulkanito êe maturagu loj kaj tre ofte an- estas uzataj de la verki nto post sufiee da
kau êe infanoj. Tre malofte estas necese uzi provoj, kvankam li bone scias, ke multaj
la postnazan kateteron de la verkinto, uze- 0bservanto j ilin rekomendas. Kiam trovigas
blan kun la sintena palata hoko de White . evidente ia fluidajo (au muka, au seroza) en
Kiam la tubo estas nepenetrebla por katete- la timpano, paracentezo povas esti necesa,
rizado, oni povas uzi bug ion (,bo ugie" ), sed sed ordinare plena trablovado donas pli bo·
lau la sperto de la v.:rk into tio êi estas u\ila najn rezultatojn. Aliaj operacioj en la tim pa·
pli ofte por certigi gustan lokadon da la ka- no, kiel ekzemple distranêo de la faldajoj en
tetero, ol por plilargigo de la tubo . La mo- ka zoj de tre markita retirigo, distraneo de la
tendeno de la ,,tenso r tympani", disigo de
radoj da la bugio tien kaj reen saj na s ankau
esti utilaj pro siaj masagaj efikoj sur la tu- alg luigajoj, eltranêo de la membrano kune kun
kaj ambo so , eltra nêo kaj mobon. Tri ~.u l<var trai rantaj blovadoj en inter- la martelo
te mpoj de! unu semajno suf1èas plej ofte por vebligo de la piedingo, provoj fari dauran
fari p:·~;,?;nozonkaj por decidigi pri la k ura- truon k. t. p. esta s tre necertaj pri siaj efi ·
koj kaj nesufiêe kontentigaj, por pravig i
cado. G.:lla formoj eksudatirnj, kie iom granda
plibonigo de la audado tuj sekvas plenblorn- ilian kutiman uzadon, kvan kam ili povas vadon, la kateterizadon du au tri fojojn êiuse - lori êe esceptaj kazoj. Dum la trablovado ka maj ne en unu monato per la saketo de Poli- tetera la malvarmeco de la aero povas esti
tzer pova3 fari hejme la m1lsanulo, kompre · forigata per antaua plenigo de la sake to per
neble sub la kontrolado de la kuracisto por 1 miksajo el du partoj de kloroforma vaporo
kaj unu parto de \·aporo de sulfur a etero.
eviti la troblovadon.
Kontrau
orelsiblado la uzado de kontrauinci. ê; la pli sekaj form oj de la malsano,
k1e, post plenblovado, sekvas ne tre videblaj tado sur la proceso mas tojda kaj de stimu·
plibonigoj, ofta kateter izado estas ne dezi- lantaj gutoj en la orelo estas rekomendindaj.
rinda, êar plene sufieas tr i au kvar aplikoj Oni devas provi elektran masago n en eiuj
de la instrumento en interte mpo de unu au ka zoj, kie la audado ne rapide plibonigas. Ô:i
du semajnoj. Se necese, oni povas ripeti tion pli ofte bone eflkas kontrau la orelsiblado kaj
ei post ses monatoj. êiao kaze , se ne speciale la malagrablaj sensacioj, ol kontrau la su r·
kontrauin dikata, la utiligo de la fumoj de na- deco. La verkinto uza das frapadon de pi~to,
longa unu trionon de colo kaj la aplikado
estas de unu triono g is tri minutoj . La uzado
*) Trnlegita angle en la lnternac ia Medicina Konde la premo-tondilo ae Lucace kaj de la ele·
greso en Budape§t 1909. (Sekcio otologia).
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ktrolizo ne ricevis sufiee da sukceso por kuragigi ilian genera lan aplikadon kaj la antau nelonge enkondukita l1brolizino estas ankorau en provado.
2. Kuracado
de la nazo
kaj nazo-faringo.
La plej granda malamiko al la orelo en
tiu ei stato estas naza kaj nazo-faringa ka·
taro. Kataron do oni devas kuraci per la or dinaraj metodoj, kiujn ne estas necese detale
prislcribi, ekzemple per enflarado au ensprucigado (per vitra ensprucigilo au ensprucigilo
de Higginson), uzante normalan solvajon de
natrio klorata au alian salan solvajon kaj diversa jn sprucigajojn. Unu el ili. kiun la verkinto jam de longe uzadis profite, konsistiis
el 25 gis 50¾ püksajo de spirito distil-puri
gita kaj akvo . C ia loka stato, dauriganta kataron, devas esti forigata, kiel ekzemple ade nojdaj elkreskajoj (ee se ili ne sufieas produkti nazan obstrukcadon), nazaj polipoj, hipertroflajoj, troa svelado de la nazkonkoj kaj
okaze alflank igo de la septo eble postulas operacion. La proYo pri la ebleco de plibonigo
de la audado, kiu povus rezulti senpere de
la operacio, estas la eflko, produktita per trablovado. Kiam nenia plibonigado venas de
trablovado, nenia prol1to al la audado lau la
sperto de la verl<i.1to kredeble sekvos la operacian forigon de obstrukcoj en la nazaj kavoj, krom eble pere per plibonigado de la
nazkataro.
Tiun ei cirkonstancon oni devas klarigi
al la malsanulo, kiam tia operacio estas diskutata. Cetere naza obstrukco ia ajn estas
kontrauem a je bona auJado.
3. En la g e n e r a 1a k u r a c a d o oni
devas celi la antauforigon de la reokazo de
kataro per tiaj rimedoj, kiel logado en seka
klimato, ekzercado, fresa aero, varmaj b:rnoj
k. t. p. Estas ankau grave eviti rnalvarmajn
au malsekajn piedojn, trolacigon, malfruan
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enlitigon, tro grandan elmetadon de b kapo
kaj vizago al malvarmegaj nntoj, kiel ekzemple dum motorreturado, kaj ankau troan ta.
bakfumadon kaj difektadon al la oreloj per
lautaj sonoj au per la eniro de akvo en la
meaton akustikan eksteran au en la tubon
Eustahian dum la banado au lavado. Pri medikamentoj, la fero ee sensangeco kaj stri ·
knino ordîna re havas bonan efikon kaj hidra rgo kaj jodido de ka \io, zorge administrataj, valoras ee kazoj de siflliso. Podagraj
kazoj, kiuj estas akompanataj de kongestitaj
statoj de la oreloj kaj nazo, postulas taugan
generalan kuracadon. Ee se sajne ne ekzistas
sifiliso en la neeksudativa formo, malgran ·
daj dozoj de jodido de kalio (0 ·2 gis 0·3 gm.)
kune kun spirito aromatika de amonio, O·b
gm ., prenitaj kun akvo varmega post mar.goj, kelkfoje haras bonan efikon, kredeble
pro fluado de muko, kiu estas produktata.
Kontrau la orelsiblado la bromidoj au acido
hidrobromika maldensigita (en dozoj da 1·2
gis 3·6 gm. de la acid. hydrobroniic. dit.
Ph a r m. B rit.) kun striknino sajnas al la
verkinto doni la plej efikajn rezultatojn. Tiu
ei acicto estas speciale rekomendita de Woa kes kontrau orelsiblado pulsebatanta. La mal·
utilo al la ore loj, kiu povas rezulti per la
uzado de kinino au salicilo en grandaj dozoj, ne devas esti forgesaw.
Ce neresanigeblaj kazo_i, en kiuj interkomunikigo kun la n:ialsanulo estas tre mal·
facila, la provado de diversaj formoj de au·
dohelpiloj estas rekomendinda. La verkinto
rimarkis bonegajn rezu ltatojn ee la malproksima audado de instrumentoj, konstruitaj Jau
la principo de mikrofono.
Oni vidas do, ke la spertoj de la verkinto lin kondukas adopti nuntempe entute
iom konservat ivan pozicion ~n la kura cado
de tiuj ei kazoj. 'La plua progres o rewltos
vers:ijne de plibonigitaj metodoj de diagnozado.

'

Post la Budapesta kongreso.
Pasis la belaj tagoj de la kongreso. Ni
veturis en Budapeston plenaj je esperoj, ni
rel'enis kon vinkitaj, ke niaj esperoj estas multe
superitaj. Ne nur la sciencaj rezultatoj povas
j uste komparigi kun tiuj de iu ajn granda
faka kunveno, sed ankau nia akcepto de la
hungaraj kolegoj estis tiel afa bla kaj gastama,
ke mi ekzemple, kiu eeestis ee multaj gran ·
daj naciaj kaj internaciaj kongresoj , ne memoras similan generalan kontentigon. Kaj ne

nur maJ kolegoj, se J ,.nkau iliaj edzinoj, f1li·
noj, fratinoj k. t. p. partoprenis efikege en la
klopodo reprezenti digne la proverban hun ·
garan gastamecon.
La esperanta kunsido estis sukcesa , sen ·
dube. La sola fakto, ke ni povis unuigi en
la granda salono de la gen eralaj kongi·esaj
kunvenoj, donis al nia unua publika elpaso
efektivan gravecon. Koregan dankon ni sul·
das al la hungara esperantista kolegaro, pre•
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cipe al d-ro c h w art z (kies earrna edzino kunla boris efike je la akceptado de la
alilandaj esperantistoj) kaj al agema. nefat igebla d-ro Sc ha t z, kies fer\"oron ni eiuj
admiri s .
Se io mankis al nia kun,eno. g i estas
tio, ke la pr-opaganda efekto ne estas tiel su·
fiee atingita, kiel Jau mia opinio estis eble.
Ne nur mi, sed ank au aliaj samide anoj invitis nature niajn neesperantis•ajn amikojn,
supozante, ke oni klarigos al ili en diversaj
eefaj naciaj lingvoj la ce! ,n kaj gravecon
de Esperanto por la medicino. La franca parolado de d-ro Sc ha t z ne s.llleis por tiu celo, ear ni eiuj obser\"is, b.e la granda nombra
de neesperantistoj foriris, kiam ili vidis, ke la
sekvonta par to estos pure es peranta; kelkaj
amikoj ankau esprim is al mi sian bedauron,
ke ili ne sciigis pli multe pri la movado inter
kuracistoj kaj nekur acistoj.
Ni devas eiam prir ensi, ke la plej gran
da nombra de kolegoj ne havas ian ideon
pri Esperanto kaj ke estas necese veki ilian
intereson eiumaniere ; la internaciaj medicinaj
kongres oj pro ilia intermikso de idiomoj prezentas nesupereblan okazon por eh'oki la konvinkon pri urganta neceseco de internacia
komprenilo. Ni esperantistoj kredl!S, ke tiu
komprenilo jam ekzistas, sed aliaj au ne scias,
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au ne kredas tion, do ni devas klopocti. batali per ra ,·iva parolo por nia afero. :\"ediru
ni, ke ni havis propagandiloj n. presaJO~n
Presajo kaj paperko rbo estas por mu.!.tajoku pitaj unu spinta kombino; la parolo po\"as
dek foje i:li. o'. la litera.
Sek•·e. se mi konsentas tre kore kun la
proponoj à e d·ro Sc li a t z, kiuj estas publikigitaj en la antau a numero de • ,._ de K."
rilate a; la estonta kongreso en i..ondono, mi
deziras pliampleksigi ilin, proponante. ke kun
la esperama kunveno au, se eble. kun•:enoj
kombiniju ·:as ta, bone prepar ita propagan do.
Ni po\"as disdoni inter la diverslingvaj Teka ·
anoj mallongajn paroladojn pri la gra,·eco de
esperanto por medicino, ekzem ple por la internaciaj b::ongresoj, por resum oj el medicinaj
Jurnaloj, por militista medicino, por Ruga Kru ·
co, por grandaj banlok oj, por korespondo de
internacia~ fakaj societoj k. t. p :\"i povas
mem presigi programojn en antaiîtago de la
kongreso, kiam eio estos preta kaj arangi ta
ka; dissendi ilin al la alvenintoj kune kun la
un"ua numero de la kongresa jurnalo. Feliee
ni ha,·as tempon, por pripensi kaJ diskuti eion.
:\li line nur tion deziras, ke ni trovu en Lon·
dono tiel afablan kolegaron kaj tiel bonegan
akcepton. kiel en Budape§to.
D-ro E. Rotlischuh (Aatlzen).

La 4-a internacia
kongreso
de la medicina
gazetaro.
(Budapest, la 27 -28-an de aügasto 1909).
En la du tagoj, kiuj antailis la 16-an in- turo de la pli malgrandaj nacioj devas suferi
ternacian medicinan kongres on, la internacia pro tio. ke et giaj plej valoraj verkoj restas
medicina Gazetara Asocio kunsid is en Buda- nerimarkitaj kaj veka s nenies atenton. Kaj
pest. Kvankam mi jam skribis iom pri gi en guste en niaJ scienco kaj literaturo estas dezimia prikongresa raporto, mi devas tamen de- rinde, ke la bonajo estu eie kaj rapide konove primem ori gin, leginte detalaj n notojn nata kaj la malvalo rajo eie kaj rapide laupri gt en hungara medicina gazeto ,,Gy 6 g y- merite rifuzita. La tiudirekta propono de la
a s z a t", el kiuj sekvas, ke gi estas grava lerta kaj akravida generala sekretario de la
ankau por nia afero; tiujn ei notojn mi Gazet. Asocio celas, ke la enhavo de .eiu·komallongigite resumos ei sube.
munikaJo aperu post tiu ei en mallonga reLa plej pritraktata temo estis la reklam
sumo oficiallingva - do angla, franca au gerkomunik a}oj t. e. raportoj pri farnraj spertoj, mana . êt uj medicinaj gazetoj estas alsendo·
atingitaj per novaj medtcinajoj, raportoj, kiujn taj al centra oficejo, kiu el tiuj ei resumoj
la autoroj verkis lau mendo kaj por honora - kunmetos apartan gazeton, ekskluzi,e por la
no. Oni multe diskutis eï tiun demandon, sed medicina gazetaro, do eiu komunikajo povas
ne povis atingi decidon, ear ne estis precize enigi tiamaniere en la mondliteraturon . Bedifinebia la kompreno de reklamkomunikajo
daurinde la propono ne sukces is en sia orikaj tial la demando restis malferma ta.
ginala, simpla kaj Jau.cela formo. Post longaj
Pli granda kaj ankau pli grava estis la diskutadoj la kongreso decidis, ke la resumoj
alia temo de la kongreso, koncernanta la pro- povas esti redaktataj ne nur en la cititaj lingponon de Rao u 1 B 1onde!. La hodiaua me· voj, sed ,,en e iu lingvo,
uzata en in:
.
dicina literaturo estas tiom vasta kaj multlin· terna c iaj interrilatoj"
Tio ei estas nun la afero, pri kiu mi vogva, ke estas :ihsolute neeble komunutiligi
giajn rezultatojn. Precipe la medicina litera- las atentigi nian est\matan legantaron. Nia
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kara esperanto estas ja la plej internacia, do
kreita guste ankaü por tiu ei celo. Mi nun
petas la est. kunfratojn, kiuj verkas ian ko munikajon por medicina organo, ke ili bonvolu uzi por la resumado êiam ekskluzive
esperanton. Unue: tio Ci multe utilos al nia
afero mem, due: estas granda oportunajo kaj
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plifaciligo de la lai;,oro por la autoroj. Agante
unuforme laü tiu êi senco, ni povas esperi,
ke propono, farota okaze de la kvina Gaze•
tara Kongreso, celanta la akcepton de nia
lingvo, kiel sola lingvo por tiuj êi resumoj,
havos plenan sukceson.

D-ro R. Schatz.

La · zemstva medicino en Rusujo.
(Fino).

V.
Estis jam supre rimarkite,. ke eia kuracista helpo en zemstvaj ueastkoj kaj malsanulejoj estas live rata al logantaro tut e senp age. La senpageco
estas la plej gram
principo, sur kiu estas ba:ûta la tuta nun tempa zemstva medicino. Pli antaüe (tie kaj
ie ee gis nun !) la zems tvoj penadis enkonduki pagon por la kuracado. Kvankam la difinita pagÔ 5-i•5 Spm . por la konsilo kun
kuraciloj) povus sajni tre malkara, !amen
f akt e ee tioma pago montrigis tro alta por
kamparanoj kaj rezultigis baldaüan malmultigadon · de la· malsanularo en zemstvaj ambulatorioj. Tial en la plej progresemaj zemstvoj
oni jam delonge forigis la pagon, tre prava
opin\ante gin malutila kaj malj usta kontraü
la kamparano, kiu entute portas sur siaj sul. troj preskaü la tutan pezon de l' imposta
sargo.
La dua êefa principo, kiu gvidas la kuracistojn êe Üiaj provoj perfektigi la medicinon en zemstvoj, estas la celado alproksimigi la punktojn de medicina helpo al la
logantaro. Konstruante novajn malsanulejojn
en distriktoj, . oni klopodas, ke ili estu
lokitaj unue en tiaj partoj de l'ujezdo, kîe la
kuraci_sta helpo gis nun au ne ekzistis, aü
estis forsovita tre malproksimen. Se en iuj
· zemstvoj la radio de medicina ueastko atingas 50 verstojn (ekz. en la stepaj gubernioj)
kaj malebligas ian ajn racian kuracistan helpon, en aliaj zemstvoj tute kontraue ,,la reto
de medicinaj uêastlrnj" estas tiel densa , ke
· unu malsanulejo de alia staras tre proksime ·
(5- 7 verstoj). Dank'al senpageco kaj iompost - ioina · alproksimigad o de medicina helpo al la logantaro la lasta tre baldau alkutimigis sin kuracigi en zemstvaj malsanulejoj ee en tiuj kazoj, kiujn antaü nelonge gi
mem konsideris kiel malgravaj. La kamparanoj ee komencis preferadi 1a I a ü scie ne a n k u r ac i s ta n h e I po n al la malklera
kaj ofte malutila ,,kuracado" de fus-kuracistoj
(,,znahari", ,,kolduny", ,,septuny"), kiuj iam

estis la solaj sanigistoj en la kamparo. La
pligrandig ita .alfluo de malsanuloj treege mal1 faciligis la laboron de kuracistoj,
farinte gin
iafoje ee malmulte fruktodona *). Tamen tiun
,,embarason de la riêeco" oni faciligas, invitante duan kuraciston tien, kie la ambulatorio farigis tro grandnombra, au malfermante
novajn medicinajn punktojn. De socia medicina vidpunkto guste la multnombreco de
la preterpasantaj antaü la kuracisto malsanuloj estas cirkonstanco ne plene malfavora,
êar gi ebligas al li per gustatetnpa izolado
de dangeraj infektaj malsanuloj (sifilisuloj,
tifuloj k. t. p.) antaügardi la logantaron kontraü epidemioj, au tuj komenci la kontraübataladon . kiam la epidemio jus naskigis. Certe
tamen kiel idealan staton oni opinias tian,
kiam la kuracisto havas eblon dectiei al 6iu
malsanulo la plej grand an kvanton da tempo .
-VI.

Tiaj estas en generalaj trajtoj la organizo
kaj funkciado de zemstvaj medicinaj uêast·
koj, kies agado, kiel oni povas rimarki, enhavas klarajn sociajn elementojn. Sed la socia-saniga karaktero de la tuta distrikta zemstva medicino plej bone elmontrigas en la
organizo kaj agado de gia centra direkta organo, t. nom. ,,sanitarnij sovjet" (sanitara
konsilantaro ). Tiu êi lasta ekzistas preskaü
en eiuj zemstvoj kaj prezentas kvazau apartan komision êe la uprava. Kiel membroj en
"sanitaran konsilantaron" eniras: 1. la voedonantoj (,,glasnije"), speciale por tio elekti ·
taj de zemst vaj sobranije; 2. êiuj kuracistoj,
okupantaj ian oficon en distrikta zemstvo;
3. bestkuracisto kaj ,,sanitara kuracisto" , kiuj
estas servantoj de gubernia zemstvo, sed lo ·
gas konstante en distrikta urb o kaj 4. la
kuracistoj de najbara zemstvo, en kies medi') Ekzemple en
ro) unu kuracisto en
terrompe alcceptas de
Estas dubeble, eu oni
similaj okazoj.

ccrtaj tagoj
la daüro de
100 gis 200
povas paroli

(festoj, foiroJ, baza4-6
horoj sen in (sic I) malsanulojn !
pri ,,kuracado" en
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cinan uêas tkon enira s ,·ilagoj de resp ektiva tra mediciaa organo de la tuta g ubern io (,,gubernia sanirara konsi la ntarou kaj ,,sani tara ofidist rikto. Upr ava de v e êees ras kaj pa rtopre·
nas la okupadojn de san. kons il., sed ne h a · cej o" interriiatojn ku n êiuj aliaj distrik toj de
vas l a rajton
de d e cidig a voCdona · la gubemio. Dank 'a l parto pre na do en sa n.
do . Krom tio, en iuj zemslYoj mem broj de so,·. de bestkur acis to oni ne malofte prip en ,,san. kons ." est as ankau la rep reze ntantoj sas rimedojn por bat alado kontrau la sp eciale
besta_i epizoo tioj kaj a parte pri tiaj , kiuj po·
de subÎlirurgo- ak usist ina perso naro.
La kuns idojn de .,sa nitara konsilan tar o" , ms infek ti la homojn (ma leo, kar bunkulo
kiuj havas lokon lau bezono 6-12
fojojn rs1beria ulcero l k . t. p.). Per hel po de sa nidum la j aro, prezida s ordin a re un u el ,,glas · tara ku racisto la ,,s an. sov ." pren as sur sin
nij' ' - membroj de ,,san. kons. " , de-1inita por la prijug ado n de de mand oj pure hig ienaj , au
tiu Ci post e no de zem skoje sobranj e, do ia foje saniga -sociaj, kiel ek zemple sani tara stato de
un u el la êeestantaj kurac istoj, elektita per zem st, ·aj popolaj lern ej oj , plibonigad o de hivoêd ona do. E l nombro de k ura cistoj oni elek · gie naj kondiêoj de produkta do en fabrikejoj ,
tas ankau unu au du sekr etari ojn , k iuj kon - havigado al la loga nt aro de puraj kaj sa ne caj putoj k. t. p. Do la nsanitara kura cisto"
dukas la protokolon de la kun sido .
L 1. ,, san itara konsi lantaro" (sanitarnij so, ·- esta s an kau la perulo inter la distri kta sa nijet ) ha va s la êefan taskon sta rigi la funkci a- tara kons ilantaro (sani tarn . so,·jet kaj gu ber don de distriktaj me dicinaj uêastkoj kaj per- niaj me dicinaj organi zoj. Cetere, por tiu êi
fektigi la distriktan zemstvan medic inon en la celo oni elek tas eiuj ar e ankau kur ac iston deplej vasta se nco de la vorto. Celan te kontcn- legiton el la anar o de la distrikr a san. sov tigi la san itar a-medicinajn bezonoj n de êiuj iet , kiu eniras kiel plenrajta membro en gupartoj de l' ujezJo je egal a grado, la .,sar. . bern ian ,,sani tarnij so,·jet'on ·.
Unu el la plej grarnj fun kcioj de sa nit.
kons." klopodas pri malferma do de novaj malsanu lejoj au ambulatorioj en· tiaj lokoj , kie la sovjet est as gia rajto baloti la kandida tojn
ku racista helpo es tas tre malpro ksima de la sur novaj n au ,·akan tajn kuraci stajn se rvloga ntar o au gi s nu n estis neko nvene stari- lokojn. T iun Ci rajron la dis trikta s ani tara
g ita. Per hel po d ~ san itara kuracisto gi ella- kons ilantaro penadas è·a'Tl ekuzi plej lauce le,
boras genera la n por la tul a uj ezdo projekton
elektan te la kolegojn. au sufiêe famajn en
de la ,,reto de kuracejo j ", pripensas planojn
zems tva ku racista mondo au tiajn , kiuj a pepor nove malfermot aj au rekon st ruot aj mal- rig is iajn meritojn. Dank'al tiaspeca narte fara
sanu lejoj k. t. p. Detale trarigar dante la kal· sel ekto" en Rusu jo jam de longe formigis pli
kulraport oj n de k uracistoj, la ,,san. so,·jel."
malpli samspeca klaso de zemst,·aj kur acistoj,
kon atigas ku n la efe ktiva stato de ê'u mal
kiujn oni kutimis konsideri kiel s er v issa nu lejo, pripensas giajn mankojn kaj bezo - t o j n d e s o c i a de v o . Sed dum la lastaj
nojn, kaj poste faras konkl udon pri tio, kiaj du dekj ar oj - mi tion êi ne kasos - la afe ro
bezonoj kaj post uloj de tiu au alia ma lsanu
iom ~ang igis, êa r la elektojn de zemstva ku lejo <levas esti kont ent ig itaj en la plej prok - racista ro (kaj eê de eiaj ser vantoj de zem sima tempo. Por tiu celo la ,,san . sovj et " lrn n- stv o) forte influa s la reg istaro. Lau special a
metas prov budgetojn por êiuj m alsan ulejoj de ,,zemstvar a lego" (,, zem sk oje poloj enie") êiu
la ujezdo kaj s tarigas decidojn klopod i pri la nova servo nt o de zemstvo devas ricevi sa nmonhelpo antau la g uhe rni a zems tvo, kiam la kcion de gube rn iest ro. Pro tio la nomoj de
projektotaj elspezoj superas la financaj n ri- kur acistoj , elektitaj de sanita ra kons ilantaro
medojn de la distr ikta zems tvo . ,,San . sov. " kaj a p r o b i t a j d e u p r av a, estas alsenprizorgas anka u la bezon ojn de medicina kaj dataj al g uberniest ro, ki u pova s malaprobi la
cetera servan ta personaro de la ma lsanulejoj,
elek ton, kiam li op inias la elektitan pers ono n
klopod&nte pri la plialtigado de ilia sa laj ro, nes ufiee ,,politike boninte nca ". Tia speciale
pri la êiuja raj for permesoj por ripozo, pri la rusa stra ngajo lre ofte multe ma lut ilas la a fehaviga do de se npagaj logejo j, pri la stari ga do ron , êa r iafoje la uêastlrn kaj la ma lsan ulejo
de pensiaj kaj :isekuraj kasoj; unuvo rte, la longdaur e res tas se n kura cisto, nur pro tio,
,,sanit. SO\'." dc:J1êas su fiêe mul te da atento ke al la g uberniestro ne plaeis a pro bi la
al la dema ndoj pri \'.v kondiêoj de la tuta ser - pe rso noj n, ne meritintajn ,,lian mos tan kon van ta ro. ,,San . sovj eL" m ulte sin okupas je fidon ". Cetere, ne nur la registaro, kiu !au
epidemioj, kiuj a peras en la distrik to; do dum la !ego ha vas raj ton kont roli la afe rojn de
la grandaj kaj pereigaj epid emioj, kiel holero , zemstvoj, sed ank au la upravoj mem elikas
k iu minacas ricevi karak teron de pandem io, ofte fortegan premado n sur la agad on de saoni ellabo ras antaue vast an kaj reg ulan pla· nitaraj kons ilant 1r oj . Kva n kvam , kiel est is
non por lauc ela kontraubat alo kontra u tia in- jam rimarkite, la upra vo parto pren as la kunfekta malsano kaj star igas per pero de cen· s idoj n de ,,san sov. u nu r k u n I a r a j t o d e
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k o n si 1an ta v o e don ad o, tamen la decidoj kaj dekretoj, ekstarigitaj de tiu ei las ta, ne estas
devigaj
por la up r avo.
Gi povas ilin sekv i, kiam gi estas konsenta
kun la konkludoj de sanit. sovjet aü ilin ne
akr,epti kaj agi, kiel al gi plaeas. Tia stato
prezentas tieldire la ,,Ahiles' an kalkanon" de
la sanitara konsi lantaro, ear tre cfte la plej
laücelaj kaj necesaj giaj proponoj kaj planoj
renkontas la ma lkonûdan aü ee malamikecs.n
· akcepton ee malprogresemaj aü reakciaj upravoj . En kelkaj zemstvoj ne ekzistas ee ia
simi lajo de ,,sanitara sovjet" ; tie la upravoj
mem eion arangas kaj senlimigite mastrumas. Tamen kie la san. sov. funkciadas, gi
Judas tre estimindan rolon de centra kolegia
organo, kiu spirite
dire kt as kaj m or a le k o n t r o 1a s la tu tan distriktan medi cinon. èiujare, antau la kunveno de zemskoje
sobranje, la ,,san. sovjet" kunmetas detalan
raporton pri la medicina parto en la distrikto.
Tiu ei retrospektiva raporto enhavas: 1. scii-
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gojn pri la funkciado de malsanulejoj kaj pri
iliaj bezonoj ; 2. provbudgetojn por la sekvanta jaro, ellaboritajn de ,,san. sovjet", 3.
detalan priskribon de la okupadoj de ,,san.
sovjet", kaj 4. la argumentitajn petojn de ,,san.
sovjet" pri la asignoj por la i;,erfektigado de
distrikta medic ino. La raporton, subskribitan
de la prezidanto kaj sekretario de .san. sov.",
la upravo prezentas al zemskoje sobranje kun
siaj rimarkoj kaj konkludoj, kiuj tamen ne
eiam
kongruas
kun la opinioj
de
,,sa n. s o v jet ." Sed kioma ajn estus la dependeco de ,,sanitarnij sovjet" de la upra voj,
gi prezentas ja efektivan ,,plej altan spiriton"
de la tuta zemstva medicina oq~anizo kaj pro
tio inter la kuracistaro ludas la rolon de la
plej alta autoritato. La plej sociemaj kuracistoj eiam preferas servi en la zemstvoj,
kie trovigas tia kolegia organo, ol en tiaj, kie
la senlimigitaj mastroj estas la uprav'anoj.

D -ro Kogan.

Referatoj.
A V i z o!
Ni petas eiunaciajn autorojn alsendadi al
ni autoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj,
kiel ankau ni petas la diverslingvajn referan•
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn
de iliaj referatoj.
La Redakcio.

Interna

medicino.

Paul Clais se. Kuracadode pulma tuberkulozo per artefarita pneumotorako (Metodo de Forlan ini). (La Cliniq-ue 1909 n ro
35). La kuracado de ostaj , artikaj au visce raj
tuberkulozoj entenas 2 indikojn : unue, oni ne
deva~ malhelpi la iradon de la loka defendo kaj
por tio oni senmovigas la membron kaj oni
agas per diversaj kuraciloj (injektoj, surpre madoj) ; due oni kuracas la genera lan staton.
vis nun ee la pulma tuberkulozo oni uzis
nur la duan parton de kuracado; sed kelkaj
okazaJoj, nature alvenintaj, ebligis starigi metodon de loka agado.
Me t o do de F o ri an in i : lndikoj de
la metodo: nur por unuflankaj lezioj kaj ee
nealkresk inta pulmo.
lloj : 1-e Produktilo de azoto au prefe rinde tuboj da premegi ta azoto (azoto tre malrapide resorb igas) .
2-e Kolektilo, nove elpensita kaj ebliganta koni la kvanton kaj la premon de l'azoto,
injektita en la pleurokavon .

3-e Instrumeataro por punkcio: tubopikilo, fiksita sur trikonduka krano, el Ides
aliaj kondukiloj unu komunikas kun la tubo
da azoto, la alia kun ensprucigilo, uzata por
eltiri sangon (kiam oni pikis la pulman histon)
ai:i troan azoton .
Operacia maniera: oni devas trapiki la torakan parieton sen lezii la pulmon. Tio estas
ebla, agante malrapide kaj rcg ule. Tuj kiam
azoto alvenas en la pleuroka von, tion montras
la manometro de la kolektilo. Oni agas same,
kiel ee torakocentezo. Por la unua injekto suûeas nur 200 cm 3, eiukaze oni injektas ne
pli, ol 400 cm3, ne malpli, ol 100 cm 3• Oni
povas rekomenci eiudutage au eiukvartage,
gis kiam per radiogtafio oni vidas la plenan
kunt irigon de la pulmo. Oni devas atente
observi la pneumotorakon, por obteni kontentigajn rezultatojn. Kutime la bonaj ef1koj vidigas tuj de la komenco de la kura cado. Fine
ni <levas diri, ke kelkaj komplikaJoj povas
okazi: subhauta emfizemo, dispneo, tahikard:o.
Per tiu metodo multaj resanigoj estas
konstatitaj de Forlanini, Murphy, Lemke k. c.
R. Badert.
Nicolle,
Comte kaj Conseile
. (Parizo). Komunike
bleco de ekzantematifo per
korpa pediko. (Acad. des sciences. 6 sept).
El la eksperimentoj de la aütoroj êe simioj
rezultas, ke la ekzantema tifo estas komuni-
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Tomom itsu Wutabiki
(Tokio) . Leukebla n e per pero de kuloj, puloj au cimoj,
sed nur per pero de pedikoj· de· la korpo .
kocitoj kaj baktericidaj substancoj. (Joiwn .
Tio ei klarigas, k1al en Algerio nur Ara- of inf dis. VJ. 3 - 1909). La autoro ne
boj, kiuj estas treege malpuraj, precipe la mi- trov is en la korpo de leukocitoj mono - au
zeru loj, estas atingi taj de la malsano, dum polinuklearaj iun substancon distingan, kiu
es tus simila al aleksino au al komplemento.
europanoj estas netu§itaj, krom desinfektistoj,
kiuj kontaktigas kun la ,estoj desinfektotaj . Dube estas, eu leukocitoj en si portas iun
·
D-ro L. J.
· substancon baktericidan, kiel bakterioj endoD -ro S. Kanner (Galaco) .
A. R. Doche z Enzimojproteolitikajkaj lizinon.
an!ienzimoj rn normala kaj patologia fluiGu th rie :-Ic -Connell
(St. Louis) . La
dajo cerbo-spinala. (The joJ1ntal , I experi - bacilo tuberkaloza en la lakto. (Jour n . of
mental medicine 1909, n ro 5). L·t eksp eri· infect. dis VI. t·ol. 3. 1909). El la kulturoj
mentoj de la autoro vidigas, ke la fluidajo de la autoro vidigas, ke ekzistas kontra sto
cerbo -spinala okupas pozicion unuopan inter inter la bacilo tuberkuloza homa kaj bova.
la fluidajoj de korpaj kavoj. Gi enhavas nor- Samtempe la aiicoro informas nin, ke li pomale nek enzimojn nek antie nzimojn, dum \·is je unua fojo izoli el la lakto de bovino
la sango, de kiu tiu ei fluidaJo devenas, am- bacilojn tuberkulozaj n cerce homtipajn.
bau posedas. En la sango superregas- antienD--ro S. Kanner (Gal aco).
zimo super enzimo tiel, ke i:,roteolizo ne okazas (escepte, se per acid aldono la antieca
Pedia t rio .
povo estas forigita) . Patologie aperas en fluidajo cerbo-spinala enzimoj kaj antienzimoj.
·sero antidifteria kaj erisipelo.- En " VoSame êe inf1amo de aliaj serozaj membran oj êo de Kuracistoj" 1909 n-ro 4. D-ro Brailesuperas antienzimoj en la sero eksudita kaj anu petas, ke oni komuniku la rezulta tojn de
limigas la proteolizajn enzimojn de la leuko- kuracado de erisipelo per injektadoj de sero
citoj. Sed êe infekto meninga per diplokok· antidifteria. Kun granda plezuro mi plenumas la peton de mia kolego.
koj lanc etojdaj au slre,:,tokokkoj mukozaj
Mi ekprovis tiun êi rimedon êe du malestas ofte observata libera enzimo, tamen ne
ea la meningi:o epidemia . Sajnas, ke nur en sanuloj kaj, domage, malsu kcese. Unu mortis,
la fruaj stadioj de meningito epidemia iomete kvankam mi injektis 2 dozojn da forta sero
da antienzimeco êeestas, sed gi malaperas ·antidifteria en 24 horoj kaj la dua restis sen
tre rapide. Tio êi klarigas al ni, kial la infe - iu ajn sango. Daur igi la prova<lon mi ne povis.
kto akuta estas tiel fortega . êe la WeichsetD-ro Perott, Ordinatoro en It-kitck - militabauma meningito, precipe. ke ankau la normalsanulejo.
mala fluidajo cerbo-spi nala estas tute libera
A
de iu aritien zimo. Ne inflamaj tra nsudatoj
Hirurgio.
en la spaco subdura posedas pligrand igitan
malakcelecon; tial inte rmilrna agado okazas
F ris ch (Vieno). Tendovaginito krakekun la antikorpoj de la flu;dajo cerbo spinala. tanta (crepitans). (Arch. f klin . Chirur gie .
·êe la tiel nomata meningito seroza tio êi ne
Vol. 89 kaj . 3). La kraketanta tendo vag inito
okazas . èe hronika meningito (ekz. tbk .) la estas plejofte peritendenito en la ek ste rsinoenhavo je antienzimoj estas mezegrada .
viala parto de la tendeno. La · plej ofta lokigo
Ensprucigo subd ura de antimeni ngita de la ekmalsan igo _est as tiu parto de la tensero êevala ne pligrandigas la antienzim an deno, kiu ee la rnuskol aj inovoj estas pleje
efikecon de la spinala fluidaJo, kiu estas ella- sovata kontrau la êirkau ajo. Predisponitaj essita 24 horojn poste. D-ro S. Kanner (Galaco). tas tiuj tend enoj, kiuj dum la g litado estas
P. G. Heinesmann
kaj Mary He f- abnorme premataj de la najbaraj organoj. La
f e ra n (C::hïcago). Studoj pri la bacilo bulga- mikroskopa ekzaroeno vidigas en la komenrika. (bac. f3oas-Oppter, t\lassot). (Jowrnal of ca stadio seroz an infiltron kaj fortan hipere •
infect. dist1,1ses 6. vol. 3. 1909.) Tiu êi ba- mion de la êirkautenden a histo, poste kreigon
cilo es tas j ..un rdrnm .mdita de MieênikoY por de vazoj kaj amasigo n de rondêe loj. La tenla prt:paro de .1cidl1kto higiena. La autoroj
deno mem, precipe gia supr ajo, montri gas
montras, ke la C;,esto de tiuj bakter iojen kel- sensanga. Kiel kau zaj momentoj aperas unuke da homaj ek:;krementoj ne devas esti kon - avice trostreê go au forta tirigo , krom tio
siderata kiel pruvo de ilia alklimatigo en la okazas la malsano post ordi nara kontuzo kaj
digest intestoj . Ankau ilia êeesto en la sa - êe reiimatism uloj ankau spontane . D-ro Fels.
live estas favora por dentdife ktigo.
Bo rn ait -L e g u eu I e. (Pari zo). Ago de
D-1,0 S. Kanner (Galaco).
la radioj X êe la kankro de la mamo. (L a
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Tribune médicale 25 sept.). La radioj X detruas la êelojn sanajn au patologiajn, kiuj
havas la plej grandan reproduktemon. Cekankra tumoro ili malaperigas la neoplasmajn
eelojn kaj favoras kreskadon de la kuniga
histo.
La êelaj lezioj estas proporciaj al la kvanto da absorbitaj radioj X. La degenerado progresadas de la supraio al la profundo.
La radioj X, bone dozitaj, okazigas kompletan detruon de êiuj êeloj de supra}a epiteliomo !au tridekmilimetra profundeco. Trans
tiu ei limo, kaj malgrau la sajna resanigo ,
oni trovas en la hipode'rmo kankr ajn êelojn
netusitajn en la stato de ripozo.
·
Do la· radioj X efikas ee la suprajaj kan·kroj kaj povas . ilin tute mnlaperigi kondiêe,
ke oni daurigu la kuracadon ,'er tiuj radioj
kelkatempe post la klinika malapero de la
kankra tumoro. ·
D-ro L. J.
Mau c I aire. (t'ar izo). Bismutizado de
fistuloj por helpi al la diagnozo.(Arclt . gen.
de chir. Jiûllet 1909). La autoro uzis tiun
-rimedon êe diversspecaj kazoj de fistuloj. Ce
·fistulo de tuberkuloza absceso, la ensprucigo
de bismuto permesis al la radiografio vidigi,
ke la fistulo kondukis al la flanka faco dé la
tria vertebro lumbala. Traneo konvena ebligis
· elskrapi la lokon nekrozigintan de la vertebro.
.
D-ro L. J.
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zoj, sed tiuj êi estis supermezure gravaj. La
kuracado estas sendolora. Mi observis tre malofte febron (ses fojojn êe 508 injekt oj), en
du kazoj erupcion rugan kaj en unu kazo
svitojn.
Konklu de mi povas diri: La marakvo
izotonika autoklavita faris grandan servon al
mi, kiam mi volis fortigi la organismon. Gi
estas bona medikamento, efika kiel la marakvo filtrita de Quinton, sed pli utila, ol
tiu èi, êar gia preparado estas pli facila, gi
kostas multe malpli kaj ear gia asepseco
estas absoluta, oni povas injekti gin sentime
en vejnoj n, pliigante tiel la potencon kaj la
rapidecon de gia efiko èe la kazoj tre gravaj.
D-ro Caillaud, êeffûrurgiisto en la hospitalo
Princo Albert en Monaco.

Ginekologio

kaJ· obstetriko.

Ut hm o 11e r (Osnabrück) ( Centralblatt
Jiir Gynaekologie 1909 n-ro 38). Aldono al
terapio de eklampsio. Sen gravedeco ne
ekzistas eklampsio, tial la gravedeco estas
la kauzo de eklampsio. ~enio malhelpas, ke
la atakoj eklampsi aj okazu ofre post nasko
de ido. La veneno, kiu cirkulas en la sango
de malsanulinoj, povas esti komparata kun
aliaj venenoj, kies agado r J havas tujari efikon, sed, kiel ekzemple êe ..,Lrnholo, ofte .post
Marakvo izotonika, aütoklavita en Îti- iu tempo. De tiu êi agado de veneno, kies
rurgio. La bonaj rezultatoj, atingitaj dum naturo ankorau ne etas konata, devenas êiuj
tiuj ei lastaj jaroj per la marakvo izotonika
simptomoj de eklampsio, svelaJoj de eiuj te•
(Plasma de Quihton) instigis min uzi gin por ksa}oj muslrnla.i, cerbaj k. t. p. Lau tiuj teo·
miaj malsanuloj. Anstatau apliki la marakvon,
riaj pripensoj U. agas praktike kaj atingis
àsepsigitan nur per filtrado, mi serêis atingi rnirindajn rezultatojn. Antau êio oni devas
pli bonan asepsecon per la varmeco.
, zorgi pri plej frua, kiel eble, malplenigo de la
Dank 'al procedo, elpensita de la doktoro utero. Tion faras nun êiuj akusistoj. La dua
Rich~ rd, direktoro de là muzeo oceanografia
tasko estas elkonduki el la organismo plej
grandan kvanton de la veneno, cirkulanta en
en Monaco, mi povis asepsigi la marakrnn
per aiitoklavo (15 minutoj je l l5 °J, ne san- sango, per distraneo de la braka vejno . La
gante absolute gian klarecon, kio g is nun forpreno de 300 400 kcm. neniom helpas,
èstis · konsiderata kiel ne~b\a.
oni devas ellasi tiom da sango, gis !au pulLa ·procedo, tre simpla , konsistas en tio, sado de arterio oni vidos, ke la plua perdo
ke oni pasiga s fluon de acido karbonika en de sang0 estus <langera rekte por v ivo. En
la akvon, ant · u ol meti gin en autoklavon.
ur-iu kazo U. torfluigis l 250 kcm , en alia 900
· Tre malgranJa kvanto da acido karbon ika kèm. dum 15 1'11inutoj.
sufiêas. Tiu êi acido, estanta jam normale en
La terapia efiko estis mirinde bona .
· D -ro Skalkowski.
la mar~kvo kaj neniel toksa en tre malgranGeorges
Boute I et te. Placento preda dozo, ne povas esti malutila por la orga
nismo. An tau ol uzi la akvon, tiel preparitan,
via centrala. ( Tours Médical 1909 n-ro 8).
m1 eksperimentis gin ee hestoj. La rezultato Lau siaj spertoj la autoro aligas al la opinio
de la eksperimentoj pruvis, ke la akvo, mém de la gennanaj akusistoj, kiuj konsilas êe
en tre grandaj dozoj kaj injektita en vejnojn,
placento previa centrala, diagriozita dum g rane nur estas ne toksa, sed ankau tre utila. vedeco, fari Cezartran êôn . El la statistikoj
Mi uzis la marakvon izotonikan autokla·
rezultas, ke êe la Cezartranêo morto okazas
vitan èe 29 kazoj. Ti u èi medikamento sàjnis
en 10°10 êe patrinoj kaj en 6% èe infanoj,
al mi efika êe 23 kazoj kaj neefika êe 6 ka- dum plaçento previa ~entrala okazigas e11
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70¾ morton de la patrino kaj en 50% morR. Badert.
ton de la infanoj.

Malsanoj hautaj

kaj veneraj.

por sangpremo estas bezonata, tie êi estas
superflua.
En Fig . 2. estas prezentata la maniero
de la mezurado de sangopremo. La mano-

E. Roth sch u h (Aachen). La interna
terapio de sifiliso. (Folia Therapeutica. Lon -

don, 1909 jan.). La interna kuracado de
siÎ!liso ne estas tiel forlasita, kiel ofte sajnas;
la aütoro, kiu ne nur observas pacientojn el
plej diversaj landoj de la tero, sed faris mult
jarajn studadojn de la malsano en la tropikaj regionoj de Ameriko, Afriko kaj Azio,
subtenas la tezon, ke la interna terapio estas
la plej disvastigita, sed ke gi estas konvena
nur . en tiuj kazoj, kie, au pro la malforteco
de la viruso, au pro la relativa praava imu
nizo la simptomoj ne estas tro seriozaj. Ge·
nerale oni povas diri, ke en sudaj regionoj,
kie la infekto estas tre komuna de centjaroj,
la interna terapio sufleas; kontraüe en nordaj landoj ni bezonas pli eflkajn metodojn,
kiel la hidrargozajn enfrotadojn k. t. p. Al
la bone konataj rimedoj de hidrargo kaj jodo
la hemia industrio aldonis multajn novajn kom·
binojn, kiujn ni devas rekomendi nur post longa observado kaj kritiko. La aütoro uzas
sukcese sozojodolan hidrargon kaj jodivalon,
se la antikvaj formuloj, k i uj est as an k or au la plej bonaj , escepte ne sufieas.

Fig . 2.

metron, t. e. la glasan tubon, tenas la paciento mem kaj nome kiel eble plej horizontale. La guma sakct o, aplikata malantau la
rnanartiko êirkau la autaubrako, estas êirkautenata per la dekstra mano; la fingroj
de la maldekst ·a mano palpas la pulson radialan. Oni kunpremas la saketon per grade
kreskanta premo, gis la pulso radiala mala peras; la premo, kiun tiam la rnanometro
montras, es ·as la premo sistola de la sango.
Oni povas tiun êi mezuradon dum unu rninuto kelkajn fojojn ripetadi, okazigante refoje la aperadon kaj malaperadon de la pulso
per malfortigado kaj plifortigado de la premo.
La diast olan premon oni rekonas lau la subita malpligrandigo de la pulso radiala. La
instrurnento , en rnola leda skatoleto lckita,
estas oportune portebla en la poso de la vesto .
Diagnostiko.
D·ro Sôs.
Max He r z (Wien). Nova kaj simpla
Ch a r I es Nic o lie. Pri la tekniko de
mezurilo por sangpremo. La nova mezurilo la esplora punkcio de lieno. (Biûletin de la
por sangpremo (Fig. 1.) konsistas el glasa société de Pathologie Exotique 1909, n ro 7).
La punkcio de lieno farigas necesa por la
praktiko, êar gi ebligas, eê sola, la diagnozon de Kala-Azar, kiu povas okazi ankau en
Europo. La liena elpumpeto, senregule manipulata, ne estas sandangera kaj iafoje gi mon tras sin senvalora. Tiujn êi ambau malagra blajojn oni antauvenas lau la opinio de la autoro per la uzado de tre maldikaj sprucpikiFi g. 1.
loj. Grandkal ibra sprucpikilo elsueas pli multe
tubeto kun guma saketo je maldikaj parietoj, da sango kaj malpli multe da substanco orenhavanta aeron. Ambau estas kunigitaj per gana; tre maldika estas plene stopata per
guma tubo. La glasa tubeto estas en unu rnalgranda cilindro de organa histo, ne kunekstremajo fandfermita kaj enhavas guton da preninte eê guton da sango, sed sufice da
hidrargo, kiu servas kiel pisto kaj montrilo. hista fluidajo, por fari 3 au 4 frotajojn sur
Se oni kunpremas la guman saketon, la aero, vitrotabuletoj. Ankaü por meti en ge rrnigajn
en gi entenata, pusas la guton hidrargan kaj kulturojn tio estas utila. Maldikaj pikiloj evitas
sovas gin en la direkto de la fermita ekstre- · plie sang vazojn . Tiel same oni ne uzu plamajo de la glasa tubeto tiom longe, gts en ten-iridiajn pikilojn, kiuj dissiras la histon
gi la sama premo farigas, kiel en la saketo. nek la uzitajn au rustigintajn, ear ili maldeLa pozicio de la hidrarga guto estas legebla likate pikas. La plej bonaj estas delikataj
sur skalo kaj montras la gradon de la uzita novaj pikiloj el stalo . Ankaü la sprucig ileto
premo. La kunpremilo, kiu en aliaj mezuriloj mem devas esti seka, ne enhavante g uton da
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konservas acida 17 tagoj n, ee la dua malsaneca grado gi montras acidtitron meznombre
1,0 kaj dauras acida 26 tagojn, ee la tria
grado gi supreniras gis acidgrado 2,2870 kaj
senacidigas nur post 40 tagoj .
Aliaj malsanecoj, precipe pulmaj kaj
bronkaj, ne havas tian urinon .
êe diabeto kaj tifo Ebertha la urinacideco persistas nur 9 tagojn, ee aliaj malsanecoj ee nur 5 tagojn.
Ti u do persisto urin acideca povas ankau
F. Ma 1rn e j ac. La irutempa diagno- esti uzata lüel tre frua simpto mo, antauiranta
zado de tuberkulozo.(Presse m édicale 1909, la klarigi tan pulman tuberkulozon. Jen la men-ro 76). La urino de la pulmaj tuberkulo - todo de la autoro por determini la acid titron :
10 cm~ da urino estas versata j en glason
zuloj, kiuj ne estas uzintaj de kelka tempo
platfund
an kaj oni aldonas 50 cm 8 da akvo
medikamentojn, posedas la econ, ke gi estas
acida kaj ke gi tre longe ko:1servas ei tiun distilita neutralega. Al tio oni aldonas plue
econ, starante nekovrita en la aero, se gi tri gutojn da 1 ¾ solvaJo fenolftaleina.
La tuto estas titrat a per 1/10 :normal-sodestas elprenita je asepsa mnniero. êe la
tuberkulozuloj de la unua grado la urino ha- solrajo kaj poste kalkule determinata per
vas meznombre la acid-titron O 7 kaj sin acido sulfura. Dro S. Kanner (Gala co).

akvo, kiu povus sin miksi kun teksaJeroj.
Oni do sekigas la pikilingon super Bunzena
gaskrano au en la seka kovs ranko. ê e infanoj kaj bestoj oni <levas precipe zorgi pri
ilia firma senmorebligo.
G . Schneider aldonas rimarkon, ke ee la
infano estas krom tio malfacile igi, ke la spi rado estu nepre tute prokrastata dum la esplorpiko, ear alie lieno moligita povas esti
dissirata per la movadoj diafragrn aj.
D-ro S. Kanner (Galaco).

Kr on i k o.
En tiu ei numero la ,,listo de la abonanto.i"
transpasi s jam la unuan milon da abonoj. Gi
estas plej ev identa pruvo, ke nia organo esperanta respondas al la bezono de diverslandaj
kuracistoj . Certe, inter 300.000 kuracistoj en
eiuj landoj 1000 esperantistoj estas ankorau
tre malgranda aro, tamen la movado esperantista en kuracistaro dauras apenau de du
jaroj kaj por komenco ni vere povas esti
kontentaj pro la ating ita sukces I kaj kuragigitaj
al plua fervora propagando de la ling vo internacia inter niaj kolegoi.
En la lastaj monatoj iom mah ·igligis la
movado esperanta-kura cista. Precipe la kun·
laborado en nia revuo farigis malpli abunda.
Supozeble la libertempaj monatoj , dedieitaj al
ripozo kaj ne konvenaj por kur acista inter komun ikado, estis la eefa kauzo de ridebla
malrapidi go en niaj komunaj penadoj. Cetere
ankau en mul1r j nacilingvaj Jurnaloj medicinaj simila infl ~o de la ferioj estas observeb la.
Ni esperas , ke samtempe kun la komenco de
la nova jaro uniïersitata reaperos pli forta
pulsado en nia agado espera nta• kaj petas
insiste eiujn legantojn denove progresadi an•
tauen, varbante novajn amikojn por esperanto
kaj ni~ Jurnalo , alsendante artikolojn kaj refe·
ratojn, proponante novajn rimedojn por plej
efika akcelad o de nia granda afero.
Al la amerikaj kolegoj apa rtenas en la
komencanta nova jaro de agado la honoro
stari en la unua vico de kunbatalantoj, ear

en Ameriko en la jaro 19 10 kunvenos la VI
internacia kong reso espe rant ista, en kiu la
kuracista sekcio est os unu el la plej gravaj,
se nur gi estos frue bone orga nizita . La kondieoj por varbado de amerikaj kolegoj al nia
afero estas favoraj . ·La ameri ka Jurnalaro me·
dicina okup adis sin multe en tiu ei jaro pri
csperanto dank' al klopodoj de niaj agemaj
kunfratoj, Yemans, Millican kaj aliaj. Nun oni
profitu nur prudente de ge nerala ekinteresi go
pri esperanto, kiun eiam vekas la preparoj
por kongreso en la res pektiva lando, kaj sendube post unu jaro el Ameriko sala ni povos
akiri multajn · centojn da adeptoj.
Por la 15-ade decembro preparas eiuj esperantaj grupoj kaj societoj solenadon de la jubil eo
de d-ro L. L. Zamenhof, elpensinto de esperanto,
kiu en tiu tago finas sian 50 -an vivjaron . Ni
ne bezonas insisti, por ke ankau la abonantoj kaj amikoj de nia orga no ne forgesu tiun
ei jubilean daton kaj proponas, ke la kolegoj
se ndu al la meritplena fllajstro siajn fotogra
faJojn kun kon vena surskribo. Se la kolegoj
opinius ke estus pli bone sendi eiujn fotografajojn ne aparte, ,.,sed kune, ~kiel dankesprimon de la ·:esperantista kuracistaro, ili bonvolu alsend i la fotog rafaJojn al nia redak cio
g is la tem plimo de 10 a de decembro kaj la
redak cio zorgos pri g ustatempa kuna ekspe·
do. - Krom tio eiu el la kolegoj klopodu,
ke ant aü 15-a de decembro trovigu en nacilingvaj Jurnaloj mcdicinaj la biografio de d-ro
0
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L. L. Zamenhof kaf eventuale alsendu la re- rantist" dum la Barcelona kongreso sc11g1s
spektivajn ekzemplerojn de la jurnaloj al nia s-ro Keating, delegito de Brazilujo, ke laü leredakcio, por ilin transsendi kune kun foto- tero, jus ricevita de li el Rio-de-Janeiro, la
grafaJoj al la Majstro. La bezonatajn detalojn sesa kongreso de kuracistoj, antaü nelonge
pri la vivo de d-ro Zamenhof oni trovos en okazinta en tiu urbo, akceptis esperanton, kiel
oficialan kongresling von.
·,,voeo de Kuracistoj" 1908 pago J8.
D-ro S chat z el Budapesto, kiu alsenEl plej novai aperajoj esperantaj en medis al ni artikolon pri XVI. medicina kongre•dicir1a jurnalaro meritas mencion enkonduko
de aparta esperanta rubriko en ,,L'Enseigne - so, presitan en la antaüa numero de nia orgament Médico-mutuel International" (Paris) , kiu no, konstatas, ke en lian raporton englitigis
ankaü pro gia enhavo havas internacian si- grava eraro. Nome en la kunsido de la kugnifon por kuracistoj. En la lasta kajero d-ro racistoj esperantistoj oni akceptis unuvoee la
Le g e n d r e publikigas unuan lecionon de ·proponon de d·ro Schatz, ke la komitato de
Esperanto kaj respondas multajn demandojn
la sekvonta kongreso starigu esperantan k ode kolegoj esperantistoj el Polujo, Aüstrio, mit a ton (ne sekcion) laü modelo de la nu Germanujo, francujo, Rumanujo. Ni reko- naj nacilingvaj k omit a t o j (ne sekcioj, kiel
mendas varme al la legantoj subteni laüeble erare estas presita en la antaüa n·ro ). Cu
la esperantajn celadojn de la redakcio de E. estos ankaü esperanta sekcio, aü ne, tion laM. I., korespondadi esperante kun d·ro Le- sis la kunsido al la decido de la arangontoj
gendre kaj aboni la organon. Adreso de la de la kongre ,n.
redakci9 de E. 11. I. estas: 12, rue FrançoisDe s-ro Ses ta k o v ni ricevis la jenan
Millet Paris (16 e).
·
korekton: ,,E,1 la n-ro JO de ,,Voeo de Ku·
,,La Clinique" (n- ro 40) publikigis tra- racistoj" ape ris komunikajo komerca pri lakdukon de la artikolo de d-ro Sc h a t z pri la tofaruno de Nestlé, en kiu estas alskribita al
esperanta kunveno dum la Budapesta kon· mi titolo, kiun mi ne havas, versajne laü
greso medicina. La tradukon faris s-ro R. eraro au laü malkomprenigo. Informante Vin
Bad e r t,, nia kunlaboranto . .
pri tio ei, mi pe.tas Vin presigi tiun ei leteEn Casopis Lekai"f1v ceskych" ni legis ron en Via estimata jurnalo. Kun estimo A.
la alvokon de d-ro Briegleb (vidu pag. 172 ~es takov ".
de "V. d. K."), tradukitan de nia bohema
*
* : *
kunlaboranto d-ro Sedlacek.
La redakcio ricevis
,,Gtos lekarzy" kaj nLwov,: ski Tygodnik
D-ro Cuis nier: De l'Espe ranto en méLekarski" tradukis pole nian demandaron pri decine. (Ext r_ait de Rennes-Médical).
mortpuno.
G. Christo
f fe 1. Preisgek1onter LehrNi rememorigas la legantojn, ke la tem- gang der Weltsprache Esperantv mit vollstanplimo por alsendado de respondoj al tiu ei dig neuer , systematische r Wortbi ldungs lehre .
General
Sebert.
L'Esperanto et les
enketo estas la 1-a de decembro k . j.
Dum la kongreso esperantista en Barce· langues nationales.
14 postkartoj ilustritaj de la Ba rcelona
lono okazis ankaü du kunsidoj de kuracistoj.
kongreso, eldonitaj per ,,Eldonejo Esperanto",
Gis nun ni ne ricevis raporton pri ili.
Lau la ra porto de ,,The Britisch Espe · Leipzig, Langestr. 27.
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konsistigas kune kun substancoj neutralizantaj,nutrozaj kaj facile
digesteblaj la tipon de la miksata nutrajo, devenanta egale de la
regno de kreskaJoj, kiel de la regno de animaloj, ki~ guste por
la organismo estas plej tauga.
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KORESPO NDADO INTERNACIA.
Po r faci lig i e k ligon de senperaj
rilatoj inter kuracistoj
esperantistoj
en êiuj landoj,
n i enko n d uka s la fakon po r malg randaj
anoncoj
pr i k orespo nda do internac ia. La kolegoj,
ki uj volas utili g i tiun ê i fak on , sendu kune kun la ano n ce to po 3 r esponctk u ponoj interna •ciaj au postm ark oj n e n v al oro de 0'30 Sm. por êiu e n preso.

D-ro G. Johnston, 13 Lower Fitz William Sir.
Dublin, lrlando, Deziras ricevi postkarlojn (ilustr. all
neilustr.) de kuracistoj aü flegist inoj el eiuj landoj kun
sciigoj pri utileco kaj lerneb leco de esperanto inter
samprofesianoj. Li respondos êiun postkarlon.

D-ro Briegleb , Andreasstr . 20, Worms, Germanujo - rememorigas la kolegojn pri la alvoko de d-ro
Bayerthal en ,, V. d. K." 1909 pago 172 kaj petas alsendadi respondoj n al sia adreso.

Listo de la abonantoj.
999-1000 . Aret (Varsovio) 1001. Angilejko tEs sentuki) 1002. Geppener (Ru}in) 1003. Bentkovskij
(Poltawa) 1004. Joncs (Leigh). 1005 Guzman (Sant iago-Chi!':)·
,A..

Espera

n t o= Po skalendaro
_ (POR LA JARO 1910, TRIAJARAELDONO)
,

de

J. H. r=R

~ D, Bri sto Place,
136 Pagojn da interesa materialo.
(Eksterlande-afrankite

~DI NB U R Ci lj,
Prezo-30

Sl(otlaodo .

sd afrankite

kontrall 3 respondkupo noj, internacie) .

Aperos
gustatempe ee la fino de novembro 1909; la kalendaro enh/lvos belegajn bildojn de la Majstro kaj de
Sro Bolingbroke Mudic; ,,la Espero"· kun muziko; revu on pri esperan to dum la ja ro 1909; la Boulogne'an
deklaracion; artikolon pri Washington, la kongresurbo de la sesa ; la adresa•on de la U. E. A. kun antal!parolo
de Sro H. Bolingbroke .\ludie ; tabelojn de monsistemo; dataron kun multe da novaJnj; pagojn por sp ezoj; adresojn de esperantistaj firmoj kaj hotcloj, k. t. p. La amplekso de la kalendaro nur estas 5x3 coloj, Ire tallga
por la vcsta poso.
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Carl .Seyfertlz
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ELEKTRO-KOMPANIO
,,SANITAS"
. RLINN
BE

•

fRIEDRICHSTR. 131 D,
ECKE DER KARLSTR.

PLEJ ûRANDA FABRIKO EN LA MONDOPOR KOMPLET
AJ ARANÔOJEN
FIZIKALAJKURACINSTITUTOJ.
:: :: Fabriko de elektromedicinaj kura ·gimnastikaj kaj hidrotera piaj aparatoj.
Filioj: Düsseldorf
, Graf Adolfstr. 88. LondonW., 61 New Cavendisch St reet.

~otax
-~tiutgeu-Justrume
ankaü por senp era aligo al turno- kaj sango- fluo
NOVAJO!
sen transformilo
NOVAJO!
RÔNTûEN
-APARATODE PLEJ SIMPLAKONSTRUOKAJ PLEJFACILAMANUZO.
~

MOL TOSTAT
SENTERFERMO.PREZONEPLIALTIG
TA.
Plej mu1tenanka aliga aparato por eiuj
elektraj fluoj, aplikeblaj de la kuracisto:
galvaniz. (elektrolizo, kataforez o), (s inusojd.) farad, galv .-farad , elektr. kvareetaj
banoj, hidro-elektraj p , ·:aj kaj partaj banoj, kailstiko, endosko1 ' :o, Îlirurgiaj opcracioj (frezado, e ,zado, bora do, trep anado
segado kaj vi bromasago 1•
Superccoj : Cer ta evito de la dang ero de
lerfcrm<J.
Manko èe iu ajn malfe rmajo, p ro tio:
Absoluta sen polve co kaj certa uzebleco.
Plej preciza gradigo de eiuj fluospecoj
( lurnoreo statoj) .
T re forta motoro .
Plej granda spac oSpa ro kaj plej facila
tr anspo rleble co.
Miliamperometro kun 8 mezurarangoj .
Prezo: .\1ultostat sen terfermo por konstanta lluo 110 \lo!toj M. 360.
Multos tat se n terfermo por sangfluo
120 \"oltoj .\1. 460 .

1

Rotax-Instrumentaro
por turno- aü sango-fluo
sen transforrnilo.
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ELEKTRO-KOMPANIOSANITAS" BERLIN.

"

.. ,,
, , fo U

Nova elektra
varmaera duso.
NOVAJO
! DOZEBLECO
DE LA INTENZO
KAJ
DE LA TEMPERATURO
de aerfluo per almeto de tuboj je diversà elradia aperturo.
Supere coj ;.
\/a rma aero tuj post enigo .
6ia ma uzo,preteco.
Facila transportebleco 1·5 kg.
Aplikebleco en 6iu loko kun elektra konduko.
Absoluta senodoreco.
Plej mal.karaj, facile elsangeblaj
Provizaj hejtiloj (1 M. , pro t io:
Senlim a funkciebleco .
Nen iuj kostoj por insta!ado.
Plej malgrandaj kostoj de ap likado.
Provizaj hejtiloj M. 1·-.
Almetaj tuboj je di versa grandeco de la aperturo po 0 •ï5M
Prezo M. 60.

..êiumonate Rontgenkursojpor kuracistojkaj kursojkun elmontrojpri la
elektromedicinoen nia aüditoriejo, Berlin,Friedrichstr.131d. EckeKarlsstrasse.
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APOTEKO

Rumana Esperantisto

SUB ,,ORA A.GLO"

j J. w t w 1· 6 R s K I ill!
lill
-

sub direkto

Jill
iiii
§

de d-ro

Ludoviko

Wewiorski

Lwow, str. Halicka 5.
Telefono n-ro 345
ampuletojn, plenigitajn je sterill zitaj medikamentoi por subha utaj injektadoj:

!Jllrek oroend as

ill!
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plene al iiJ!
Arsycodile L ep,ince, ampuletoj en havant aj: jjjj
iiJ! Aquae dest. steril. lccm ., Nat rii kakodilici 0·05 =
jjjj 2) Neo-alkarsodilum, res pondas plen e al Neo=
a1'8ycodile Lep,·ince, ampuletoj, enhavantaj:
Aquae dest. steril. 1 ccm., Natrii metylo -arse· iiJ! nici (Arr énal) 0·05.
Jill
3) Alkarsodilum ferratum, res pondas al Fe,·.
iW ,·acodile Leprince , ampuletoj, enh avantaj : :_1111
ill! Aquae dest. ste ril. 1 cc m., Fe rr i kakodilici 0 ·05.
jjjj 4) Alkarsodilum modificatum, ampuletoj,
=
enha vanta j: Aqua e dest. steril. 1 ccm. Atoxyli 0·05.
iiiï
Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole· =
- toj, koncerne la e kste ran formon egalas al la
!Jllfrancaj kaj krom tio estas treege zorge dozitaj
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!fil

!

li!!

Jara abono: 2 Sm . Redakcio kaj administracio: Bukarest o, 5 Str. I. C. Bratianu.
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Internacia ilustrata Esperanta Revuo.
Jara abono ·: 2 yen = 2 Sm. = 4·80 kor.
Adreso: Japana Esperantisto, l\larunouchi, Tokio.
(Japanujo).

li!! ~~~~~~~~~
fil!

!!ilkaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk.lli!
tado, k.elkan fojon purigataj.
li!!La prezoj de miaj ampuletoj estas pr esk aü duone

J

Oficiala êiudumonata organo de la rumana
EsperantistaSocieto.

==1111

-=_llil
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malpli altaj ol la francaj :
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Alkarsodilum . . . 2·10 amp. Neo-alkarsodilum . 2·WI 10 amp . Alkarsod1l. ferrat . 2·10 amp. Alkarsod1l. mod1f.
2·50

=

=
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rublo
rublo
rublo
rublo
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Franca Esperantisto
mona ta organo de francaj esperan tistoj.
Jar a abono: Fr. 4.
:\.(edakcio kaj adminis tracio: Paris. Boulevard
i\fagetan 46.

MOSKVA
LIBREJO
.ESPERANTO
(Tverskaja 28, Moskvo,Rusujo.)

akceplas mend ojn por 6iuj espe ran taj libroj , kaj abonon por la füumo nata }urnalo ,,LA ONDO DE ESPE RANTO" (la prezo 1,06 Sm. jare). Gi proponas },1sajn
eldon oj n :
D-ro KABE. En 1nallibe1·ejo (ra kon to de E. êi rikc v)
pr. 10 Sd .
D-r o L . ZAMENHOF. Plenr1, Eapera nta -ruîa vorl«1'0,
pr. 85 Sd.
V. DEVJATN JN. Pi ena verlca1·0. 2a vol., pr . 1 9m.
\'. DEVJATNIN. Piena ve,·lca,·o. 3a vo l., pr . 65 Sd.
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LA KATALOOO
SENPAOE.

~~~~~~~~

vo6o DE

112

AACHEN.
(Aix-la -Chapelle,

Aheno, Aquisgran).

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ba nvizitantojn por kuracado fizika kaj dietetika.
Indikacioj: ûuto, Reumatismoj, Malsanoj de
l'haüto kaj de la sango, de la ner voj, tro-

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

D-ro

l'.. Rothschuh

KVRACisroJ

Chirurgisch- urologische
]»rivatklinik
von Dr. A. FREUDENBERG
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12.
Kuracejo por êiuj malsanoj de l' urinorganoj. - Operacioj je reno, vezi ko, prost ato,
urin tubo, testiko k. t. p. Tri klasoj.
Prospekto lau deziro.

======

12-4

Kuraca Pensiono .

=======

,,POLAESPERANTISTO"
MONATA ûAZETO, ORûANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ.

~edaklata de D-ro .S::eono
Zamenhof.
LA ABONPAGO
Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,10
Kun la .,Literatura Aldono" - 3 rb.·- Sm 3,15.
Kun la poMa trans sepdo .

lnternaciaScfencaRevuo
monata gazeto. Abonpre zo jare . 2-75 Sm. Ad-

lnternacia. Scienca Oficejo, 8, rue
._ _Bovy-Lys~Ùg, ûeneve.

ministrejo:

Medizinisch. Licht& Herz- u. Nerven-

. ADRESO DE ADi\lUNISTR.:

WARSZAWA

str . Hoza Nr . 20.

(RUSA POLUJO) .

} ~eilaustalt
• ..Ilf\ Ura(f J, Q

{ por lumkuracado
por malsanoj de I' koro
kaj de l'nervoj.

antaile : RUGA KRUCO

vormals : ROTES I<REUZ

._51 Luisenstrasse

(VARSOVIO)

B € R L I N

Sekc(o por lumkuracad9
Elektra lumo per elektrodoj de karbo, fero , hidrargo .
Lumo de Roentgen. Radiado d' Ars or.val kaj de Ondin, Radio- banoj k, t. p. Kontraü artrito, reümati smo,
nei1ralgio, iskialgio, furunku lozo , diabeto I<:
. t . p.

~adiado kaj iotograiado. laü Roentgen.

N W. 6

Luisenstras$e 51

Sekcio por malsanoj de l' lnru knj de l' nervoj.
Esp loroj per rnclioj de Roe. ,tgen kaj konstato de la
agado de I' kc-ro. B1noj kun karbacido kaj §prucba noj kun pinbur gJn oj. E le ktraj banoj por la luta korpo
kaj por apartaj mem broj . Vibrom asa go k. t . p.

L'a kuracado plene anstataüas restadon en Bad
'· Wies[!aden, Teplitz, Nauheim, Cudova.

Prospektotau deziro._ Kuracadoambulante.- Oniparolas Esperante.

Du kuracistoj

Direkforo: D-ro Breiger.

1

SANATORIO

de D=ro

K. D ·.LUSKI

en ZAKOPANE
(ûalicio-Aüstrio)

por brust aj malsanuloj

malfermita tutan jaron.
Bela perspektivo
al Tat ra j mont o j .
La êambroj sucle n turnit aj . - Ce ntra la hej ti gaclo, elekt ra lumi gado, kondukoj de malvanna kaj varm a akvo sur êiuj etago j, elek tra lilto , pord es in!ekta kamero, eambroj por
apartigo êe infekta j malsanoj.

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

1

La prezoj Ire moderaj komencante de 11
kronoj. por logejo, pensiono kaj kuracado.
DRU .K.A.RNIA UDZIA.t.OW.A, LWÔW, KOPERNIKA

20.

