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A 

Ce a fino de la jaro. 
Ferm ante la duan jarkolek on :u ctevas 

danki al êiuj kolegoj, kiuj per kel ·ob!a~ abo
noj, varbado de novaj abonantoJ. · a~ rado 
ail aliamaniere faciligis al ni la - ··o Kaj 
ebligis pliampleksigi la eldonajon e. •iu ti 
helpo, pri kiu ni esperas ankaü en ma pua 
celado, la eldonado de esperant a jurmLo e
dicina estus ankoraü neebla, êar la k :-a:·sra 
esperantistaro ne ankoraü tiom mult11r". k 
gi povu certig i ekziston de aparta sia :-eT· o, 
se la multnomb recon ne anst ataiius o:- remo 
kaj propaganda fervoro. 

Decidinte ankoraü la trian jaron "afu-.g: 
nian laboron, ni alvokas êiujn amik oj:: e 
Esperanto al favora kunhelpado. Se dum - · 
êi tria jaro la movado esperantista in:er lru
racistoj diversland aj progresad cis lau tiu sama 
proporcio, kiel en la jaro pasinta, ni ro-- = 
jam poste per rapida pa~o iri al ne u::eb:a 
venko. En la jaro 1909 la nombra de la a_ -

nantoj triobligis, kio permesas antaükalkuli, 
ke en la jaro 1910 ni akiros gis 2000 abo
nantojn, se nur la forto de propag ando estos 
la sama. Kaj êe 2000 abonantoj ni jam po
vus sen granda risko eldonadi la revuon du
semajne, ne plialtigante notinde la abonpre
zon. La transira al la semajna }urnalo estus 
tiam afero de la plej baldaüa estonteco. 

Antauen do, karaj satnideanoj ! Antauen 
sen halto, sen lacigo, sen À malkuragigo pro 
momentaj iaj malhelpoj. Ciu el ni penadu 
konvi nki en êiu monato almenaü unu nekre
· eman, varbi nur unu novan kun batalanton 
·aj tio ei sufiêos por grava komuna sukceso. 

La kuracis taro, el kiu eliris la esperanta lingvo, 
p.ej bone komprenas kaj sentas, ke esperan-
. mo estas granda ideo, pacigonta la homa 

kaj alportonta al la scienco nemezureb· 
.a·n utilojn. 

Redakcio. 

Refe atoj. 
Interna medicino. 

Franke (Lwow). Pri funkcia signiio 
de la periferiaj vazoj êe cirkulada inkom
pensacio kaj pri la tiel nomata periieria 
inkompensacio. ( lnvowski Tygodnik lekarski 
1909, n-ro 38, 39). l. La periferiaj \·azoj 
subtenas grave la normalan sangocirku ladon . 
laborante simile al la koro (centra), kiel mem
stara sue - prema pumpilo (koro periferia,, 
aganta harmonie kun la centra koro. 2. La 
cirkulada inkompesacio povas ankaü es i 
kaüzata per funkciaj malordoj de la perife
riaj vazoj (periferia koro) kaj tiam ni nomas 
gin periferia inkompensacio. 3. La periferiaj 
vazoj povas per memagado kompensi cirku 
Iadajn malordojn, sekvantajn el malforteco de 
la centra koro kaj tiam ni parolas pri peri
feria kompenso; la vazo j , kaj precipe la ven· 
traj, estas kvazau la lasta rifugejo (1ûti1111mz 
refugium) por la definitiva subteno de la ir-
kulado en kompens a stato. D-ro Fels. 

Dieto êe ileotifo. (Jou.ni. of .dmer . 
Assoc. 4. IX. 1909). La dteto êe tifo amaû 
eio devas sin direkti lau la a1reco de :a 
febro, lau la stmptomoj de la tomako-· .· 
testa kanalo kaj laÜ la kvalito de r e ·skre 
m,mtoj ; neniam g1 <levas esti skema. Per 
lerta regulado de la dieto oni derns antaü
zorgi kontrai:i la detruo de la korpaj fortoj. 

• :1· ::-aü la difektigo de la nerva sistemo 
r ::,,: . .. edaüra kaj febrema ekmalsanigo. 

e:-i formo de viando, lakto kaj 
• ·aT:.. • ·ctratoj, ekzemple avena muko, 

- o kaj teo, kiel elrncitiloj por la 
·-e·- o kaj akvo devas esti la êefaj 

• ~ .... e ;a dieto. La apliko de gela
:-ia aü oranga gelateno, havas 
a •:aloro ankoraü la utilon, ke 

·oaguleb!econ de la sango. Apar
o · Jireh""tll al la intesta kanalo 

:: : V• ·agaj malpl enigoj. Timpanio 
·.,_ -- ? o:no, sed gi estas kauzita 
= - ·oj au malordoj de la intesta 
• o.:: a daüro de timpa nio altigas 

:a ... a ge- , ~e :.... estaj sangadoj kaj de la 
fer:· -a ~:o. De 1a tiel nomataj intestaj antise· 

· a ~ ~o '0· -5 êiujn ses horojn) mon-
. ~g __ n aj semajnoj kiel efika ri-

_:e .a urotropi no mortigas la baci
,.,:, · u.tajn en la galveziko aü en la ren· 

j. La plej bona desinfektilo de la stoma 
ko ·aj uodeno estas la normala kvalito de 
a s:om ka suko ;· tial eiutagaj dozoj de kel
,rn~ gu oj da acid. hydrochl. ditut. estas oftete 
k:onvenaj. D-ro Fels. 

August Seibert (New York). Kam
ioro kaj pneümokokkoj. (Münch. med. Wo
che11schrift 1909 n-ro 36). La aütoro aplikas 
grandajn dozojn de kamforo en pneümoniv 
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kaj laudas bonajn rezultatojn de tiu ei kura
cado. Li injektas subhaüte je unu fojo po 
12 cm. 3 de la 20°/o oleo kamforata kaj ripe
tas la injektadon eiujn 12 horojn, gis tempe
raturo, pulso, spirado de la malsanulo farigas 
normalaj kaj poste eiujn 24 horojn, gis la 
pulmoj montrigas liberaj de patologiaj §an
goj. ê':e infanoj la dozo estas duone pli mal
granda . 

Laü la aütoro en eiu kazo de la pneu 
monio jam post la unua injekto okazas evi
denta plibonigo, kiu post sekvantaj injektoj 
progresas kaj plena resanigo alvenas pli ra
pide, ol ordinare, sen krizo, kvankam la eksu
dato en la pulmaj alveoloj komence restas 
kaj nur grade malaperas. 

S. konsideras, ke kamforo mortigas pneü
mokokkojn en la cirkulanta sango. Eksperi
mentoj laboratoriaj montris, ke gi en tre mal· 
forta solvajo (1/10,000) eesigas aperadon de 
la kolonioj de pneümokokk:oj en nutrajaj me 
dioj, infektitaj per ili. 

La injektojn konsilas la aütoro komenci 
kiel eble plej frue, ankaü ee sola suspekto 
pri pneümonia infekto kaj ne malgrandigi la 
dozon, de li indikitan, prefere gin pligrandigi, 
ear la sperto de diversaj klinikistoj pruvis, 
ke malsanuloj taleras ankoraü pli grandajn 
kvantojn da kamforo sen ia ajn malutilo. Li 
akcentas, ke oni devas akurate observi la 
terminon de 12 horoj por eïu injekto. La 
oleo kamforata kaj la injektiloj estas sterili
zendaj per boligado antaü eiu injekto. 

H. Fritsch (Bonn). Frangol. (Thera
peu,tische Monatshefte 1909, n-ro 10). La 
konata profesoro de ginekologio rekomendas, 
kiel laksigan medikamenton, fluidekstrakton el 
la §elo Rhamna Frangula, fabrikitan de Julio 
Denzel (Tübingen). La profesoro laüdas gin 
pro la sendolora stimulado de peristaltiko kaj 
gin nun uzas sole post laparotomioj en la dua 
tago kaj ankaii generale ee aku§i~intinoj. · La 
dozo estas trifoje tage po unu tekulero «U 
unufoje po unu grandkulero. Ce obstina m3:l
lakso li donis per unu fojo du grandkulerojn, 
ne spertinte kolikajn dolorojn . 

Dro S. Kanner (Galaco) . 

Nervaj malsanoj. 
Je n d ra s s i k (Budape~t). Pri difino 

de oeürasteoio. (Deut. med. Wochenschrift 
1909, n-ro 37) . La neurastenio estas unuopa 
malsano, kvankam giaj simptomoj en la apar
taj kazoj povas esti diversegaj. Tamen ne 
ekzistas en neürastenio àpartaj simptomgru 
poj, kiujn oni povus konsideri kiel apartajn 
malsanojn, kontraüe la simptomoj alternas 

en plej diversaj kombinoj. La bazo de neüra
stenio estas herede kreita pli granda incite
bleco de nervaj elementoj en iuj cerbaj par· 
toj; guste ekzistas eï tie nenia malforteco, 
ear male la nerva sistemo de tiaj individuoj 
funkcias pli, ol de sanaj homoj. La plialtigita 
ekscitebleco kreas senripozecon, ee k&pablon 
al pli ampleksa labüremo. Neürastenion oni 
ne povas apartigi de la normalo, la plej fa
cilaj kazoj trairas al la tiel nomata ,,normala" 
nerva sistemo kaj en giaj konsekvencoj plej 
fataJa neiirastenio estas Ja paranojo. 

D-t'o &ls. 

Pediatrio. 
Pros ka ue r. Acetonurio êe skarlatioo. 

(Archiv f. Kinderh. Volum. 50). La aütoro 
eltiras el siaj esploroj la jenajn konkludojn: 
1. En eiuj kazoj de skarlatino aperas ko
mence acetonurio kun diversa intenseco kaj 
diverslonga daiiro. 2. En iaj, ne tute certaj 
kazoj de skarlatino kaj ee la diferenca dia· 
gnozo inter skarlatino kaj post sera ekzantemo 
la apero de acetonurio atestas por skarlatino, 
tamen la manko de la reakcio ne ekskluzas 
nepre skarlatinon. 3. _La acetonurio aperas 
sendepende de la daüro de l' ekzantemo, de 
alteco kaj graveco de la malsano, 4. La kaü
zon de la acetonurio oni ne devas serei en 
manko de karbonhidratoj pro nesufiea nutrigo, 
sed en interna manko de karbonhidratoj, ear 
per intoksikacio pro infekta malsano pli multe 
da karbonhidratoj estas konsurnataj. 5. Por 
alplenigi la mankon de karbonhidratoj en la 
organismo, la graso sangigas en sukeron kaj 
versajne tiamaniere kaüzas la aperon de ace-
tono. D-ro Fels. 

h 

Hirurgio. 
M. Katz en s te in (Berlin). Kuracado 

de la vejovarikoj per enmuskoligado de la 
vejnoj. (La Sen1,aine Médicale 1909 n-ro 42). 
Por kuraci la vejnvarikojn de la malsupraj 
membroj, oni proponis en la lastaj jarnj kel
kajn operaciojn, kiel éirkauligo de la vejno 
safena, ,,subhaüta ekstirpo" de la varikaj vej· 
noj, tuta eltranéo de la varika trunko k. t. p. 
Tiuj eï procedoj tamen ne t:iam liveras kon
tentigajn rezultatojn. Krom tio, kaj tio eï estas 
plej grava - al éiuj éi operacioj estas ko · 
muna unu dangero: pulma embolio, kiel sek
vo de artefarita trombozo. Tiu Ci cirkonstanco 
estas tiom pli malagrabla, ke la malsano mem 
senpere ne estas dangera. 

Por eviti tian neatenditajon, la aütoro, 
gvidante sin per fiziologiaj konsideroj, elpen · 
sis novan operacion. 
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La konatan malrapidecon e a angmo
vigado en la vejnoj la aütoro kl :bas per 
tio, ke la vis a ter go de la ma!Je:.s:ra kor
ventrikul o apenaü sufieas por ven, d la baron, 
kiun la ango renkontas en la kar a r va
zaro kaj ke la sueforto de la dek.:.tra -on-en · 
trikulo in luas nur pli najbarajn ,·az :n . La 
kuntirigaJo de la muskoloj estas , laii. a ')pi
nio de la aii.toro, la sola antaüenp >-a o de 
la sango en la vejnoj. Tiun ei supuz -.. pru
vas la fakto, lœ vejnvarikojn oru tr · ee 
la personoj, kiuj, kiel ekzemple virin j , 
malmulte da sinmovado, au kiujn I o • ado 
devigas longe restadi en starpozicio; k n raii.e 
tiuj, kiuj multe iradas, neniam suft:r.. Je \""en
varikoj. Plue la vejnoj safena kaj he , ro. , -
laj estas precipe inklinaj al la larg go, a; l 
muskol oj tu~as ilin nur de unu fla. ko m 
la dua estas kovrita sole per la fa ..:io, . ··u 
facile cedas al la sangpremado en " ·e_ j 

T1al por certigi al la vejnoj kon man 
kaj sufie an malplenigadon, estas b z ne 
kauigi 11in de ôiuj llankoj per mus : 
jo, por ke gi dum sia kunfüigad o . .i.m 
mehanike la sangon antauen. 

Por alingi tiun celon, la aütoro ab e· 
ne. Tratraneinte la haüton, li nudigas Jcaj iz -
las la varikan tumoron. Poste li îen... la 
aponeürozon kaj malakramaniere d1,•iJ 
muskolhiston laü la direkto de giaj iibr j. 
la fenda]on, tiamaniere faritan en la , ::,k 
li lo,eas la tumoron, super kiu li f rn 
muskol on per kontinua ketguta kuJraJ 
kunkudro de la aponeürozo kaj de 1 
finas la operacion. 

Gis nun la aütoro aplikis sian F 
èe 6 malsanuloj, 3 viroj kaj 3 vir.r. :, 
pro sia metio - ili estas bindist oj - h · s 
tre disvolvigintajn tumorojn. En . u: 

kazoj la sukceso de la operacio e_ 
La aucoro estas aplikonta sian o er 

ankau en konvenaj kazoj de hemon .,~ 
rikoj, kie la anusa kunpremanto est· 
vanta klel sangmovilo. 

Jam antaüe Cecca kuracadis variko· n e 
malsupraj membroj, metante la Vt:jnon fe-
nan sub la aponeürozon kaj ricev s najn 
l'ezultatojn ::;ed, laü Katzenste in. por kon
stante malhelpi la sangstazon en la ·e·n ·, 
estas dezirinde plene utü igi la çre , m n 
la muskolo dum g ra kunt:r.g a..io. ~è •• o es . -
atingebla, nu1: k1am la vaz o de ...,_ ::m ·o. 
estas Cirkaü1gica per musk oltcl\ .j . Cter e, 
Cecca mem iafoj a ut1lig1s la prt:P a0 adu n 
de la muskoloj, k vvrante la ve jn n per pe-.:o 
da muskoJo. 

La eefa valoro de la opera :o e .a au 
toro konsistas en tio, ke en g· pulma embo· 

lio estas tute 
la resanigo estas ; · = .-z: .og1a. 

D- '-' .]e. :t-ter (Zamo~é). 
Rad li n s·. ~ c. .· • Pri operacia ku-

racado de pulma ·· mo. K..ongreso de 
polaj inlerni st,.,J· 19--a e _ · 1.'io 1909). Pri-
parolinte patologîa:: ::i :on. patologion kaj 
klinikon de Fr e ~ ~ " • de pulma emf1-
zemo kaj citinte - ~az · , g is nun opera 
ciitajn en diversa· la.':d · ra_ ortas la aütoro 
pri 2 kazoj el la k~;. : ·o Kra ·o ·a operaciitaj 
de prof. K ade r ka: .·or " per jennj ri
markoj. 

1) Car en ~ :n:.ra • ·•""· knzo j kiel en 
kazoj de aliaj aüror • · F s . L ' t .ça ambau
flanka operacio ~kaz:.s _ 1~ . o~ de forta 
pliakutigo de bronhi o, .-- f i malforta, 
ol ordinare, laboro r vas ee havi 
dan~erajn rezultato~r: _ · as sekve 
de plimalfaciligita fori a'"' a sekre-
ciajo pro tio, ke la mal · ma lmulte 
movi la brustkeston k ~ :-::- p: o de pul· 
moj post la operacio, or~ ,a ope-
racion ne unutempe, sed ~ u f o j e 
n u r s u r u n u fi a n k o. E - tieda) 
tJO ei ee povas sufiêj. 

2) Ne estas decide dete 
devas fari kostotomion aii . :-_, 
hondrotomio pledas la c.r -.l, _ • 

kartrlagoj pli malfacile rege . i: a_ 
ne facile revenas la ant aüa :.a· 
ôado de ostaj partoj de ra • 
g randa movebligo de la ":J - • · r 

!U vojo estas atingeb la. T 
unu kazo oni pova 

an progreson en tekmk 
sig nifos la movebligo .,: 
brustkesto gis arko ko tara -
gis deka kosto, kiun prof -
kaj efektivigis La eltran • 
stoj pro streeigo de la m 
antaj la kostojn, ne re ona.s 
deziratan moveblecon er: :: 
gin faras la plilongîgo 
bligo gis arko kostara . 

La indikoj por la opera
largigitaj. Tion êi mo. tr::is ~: 
toj de eiuj operacioj, m gr 
kazoj estis la bildo, :,;: 
Freund'a emfize il o. - · 
drotomio kaj eviden- •go 
Ciam estis en ili tro L · • 
el la pnskribitaj kaz o. :-:e 
cio de kostoj, pri k10 · • 
la manko de reting o ~~= .. e 

1 

de la tratranêita kos· 
En l kazo en la ::nc ... :::-'. O ~-= .. 
kosto estis 

tu oni 
: n. Por 
. ke la 

ro tio 
l ran• 
s pli 

·u per 
m de 
arkin· 
eracio 
no de 
a dua 
~ektis 
j ko
irkaû
tkesto 
, kiel 

esti pli
J rezulta
e en eiuj 
us al la 

la hon· 
ülagoj ne 
lue en 3 
p1ra pozi
nkludi el 
alsupren 
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igo de la 
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eksteren, sekvis do kvazaü sango de la el
spira pozicio en enspiran pozicion. Oni pavas 
do paroli pri indiko por la operacio ne sole êe 
enspira ,, rigida plivastigo de la brustkesto", 
sed ankaü ee la nemovebligo de la brustke
sto generale sur la fundo de rigidigo. Tian 
rigidigon kaj nemovebligon ni povas konjekti 
el malgrandaj - malpli ol 2 cm. - diferen 
coj de periferio sur nivela de mampintoj ee 
enspiro kaj elspiro, el malgrandaj ciferoj, ri
cevitaj per spirometro. 

Por ekzisto de la rigidigo de la brustke· 
sto, akompanata ne êiam de la enspira pli
vastigo, pledas ankaü tio, ke post la opera
cio ne êiam sekvas retirigo de la brustlœsta 
periferio al la pozicio elspira , aü meza, sed 
kontraüe aperas gia plivastigo êe samtempa 
movebligo. Klinike tiuj ei kazoj prezentas la 
simptomojn de emfizemo, malgrand 'an move
blecon de la pulmoj, dispneon, bronhan kata 
ron - nome pro nesufü~a ventolado. Kom
preneble en eiu kazo la rezultatoj estas des 
pli bon aj, ju pli junajn homojn ni operacios, 
ju · pli la sufero estas de nelonga tempo kaj 
la simptom oj estas ne tro fortaj, Îlne kiom 
ne ankoraü aperis komplikajoj de la koro kaj 
aliaj organoj. 

La kazoj de tiaspeca operacio estas plene 
konvenaj par lumbala anestezügo. El la ka
zoj de la aütoro unu estis operaciita ee apliko 
de O·OS, la alia êe apliko de 0· 11 da tropa 
kokaino en 2% solvajo - kun plena suk
ceso. 

Oftalmologio. 
Wicherkiewicz (Krakow). Kuracado 

de traÎtomo per gonokokkoj. (Wien. med. Wo
chenschr. 1909, n ro 38.) Pro malzorgeco de 
unu vartistino dek trahomuloj estis infekfitaj 
per gonorea konjuktivito . Sub kuracado kun 
nitrata argenta la blenoreo resanigis kaj al 
surprizo de l' aütoro ankaü la trahomo, eê 
êe pacient oj kun fart a trahomskvameto (pan
n14S). De alia flanko oni rekomendis, bazante 
sin sur du bonsukcesaj kazoj, la gon orean 
sekreton, kiel kuracilon ee trah omo, tamen la 
aiitoro spite la priskribita observo ne kuragas 
aplikadi tian dangeran terapion . D-ro Fets. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
F. Weber. Pri uzado en obstetriko de 

sensangigo de la malsupra duono de korpo 
laü Momburg. (Centralbtatt fiir Gynaekologie 
1909 n-ro 41). La s~nsangigo de la malsup
ra duono de korpo farigas tiamanîere, ke oni 
metas duoble ordinaran gu man gastubon êîr
kau la korpon, kunpremante gin. Post la pu-

blîkigo de -d-ro Rielii.nder, kiu vidis malbonajn 
sekvojn de tiu ei agadmaniero, Weber ko
mencis grandan serion da eksperimentoj en 
la kliniko de Doderlein. Li povis konstati, l<.e 
dum la atonio de utero, kiam la placento ne 
pavas esti forigita pro malstreeeco de utero 
kaj la sangado estas tre forta, oni atîngis 
êiam la celon post la aplikado de la gumtu
bo. La utero kuntirigis, la sangado eesis kaj 
en multe da kazoj la placento estis ankaü 
forigita. La gumtubo devas esti tiel forte kun
tirita, ke onî povu jus ekpalpi la pulsadon de 
la arterio femurala. La aplîk ado de tiu êi gum· 
tuba dauris de 5 gis 35 minutoj kaj neniam 
havi s malbonajn sekvojn. En la praktiko tiu 
ei metodo povas esti tre oportuna. 

D-ro Skalkowski. 
0 t t. (Peterburgo ). La kompara taksado 

de operaciaj metodoj por kuraco de utera 
kankro. (Centralblatt fiir Gynaekologie 1909 
11-1·0 40). La operaciaj metodoj estas : 

1. plilargigita perventra ekstirpo de la 
utero, 

2. plilargigita pervagina ekstirpo de la 
utero, 

3. simpla pervagina ekstirpo de la ute
ro. r<omparinte la rezultatojn de Wertheim, 
Schauta, kaj Staude, Ott opinias, ke la plej 
preferinda estas la simpla pervagina metodo. 
Praktike staras tiel la demando. Se iu mal
sanulino volas havi pli grandan sancon je 
radikala elkuraco, tiu ei sanco estas 1 ½ pli 
granda ee plilargigita perventra ekstirpo, ta
men la ma!sanulino <levas scii, ke la post
ope.racia dangero por la vivo estas 11 foje 
pli granda êe tiu ei metodo. 

D-ro Skalkowski. 

V. W allicb. La artefarata mamsueo. 
(Annales de Gynécologie et d'obstétrique . Sept. 
1909). Per la aparato de Rohan, per la sue
pumpilo, oni pavas mehanike efektivigi la fe· 
nomenon de la mamsuêado. Gis nun oni po· 
vis per malnovaj metodoj ricevi nur kellcajn 
kulerojn da lakto ee la virino, ekzemple en 
la kazo, se oni ~in bezonis por iu frunaski
to Nun tamen estas eble, sen interveno per
sona de la suôinfano, daürigi eê dum mona
toj laktacion, kion gis nun nur suêinfano po· 
vis kaüzi. Tiu aparato estas uzebla kaj utila 
1. ee malbona formo de la mampinto, 2. ee 
pint vundetoj, limfangito kaj absceso de la ma
mo, 3. êe malforteco de la sueuleto, 4. ee 
malsanecoj de la novnaskito (korizo, enterito 
hem oragia 1 pneümonio, pleürito k. t. p.), 5. êe 
leporfauko, leporlipoj, 6. ee la konservado de 
la lakto supersufiea apud fremdaj nutristinoj 
okaze de la miksita mamnutrado. 

D-ro S. Kanner (Galaco). 
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Krajewska (Serajevo). Pri tetanio êe 
osteomalaciulinoj. (Internacia kuracista kon
greso en Budapesto 1909, neûropatologia 
sekcio). Osteomalacio estas en kelkaj bosniaj 
d_istriktoj endemia sufero . En Serajevo la aü
torino konstatis en la daüro de dek jaroj 150 
kazojn de tiu ti sufero kaj inter tiuj 116 ka
zojn, kaü zitajn de puerperioj . Tetanio estas 
en Bosnio relative ofta. Inter sepdek kazoj 
de tiu lasta sufer0, konstatitaj en Serajevo 
dum dek jaroj, estis 48 puerper iaj kaj kom
plikitaj kun osteomalacio, same de puerperia 
origino. Tiel osteomalacio , kiel tetanio, atakas 
la enlandajn virinojn de la plej malriéa ma
hometana logantaro , vivanta en kiel eble plej 
malbonaj higienaj konditoj , loganta sur de
klivoj de l' montoj en malbone aerumataj, 
mallumaj, malsekaj domoj kaj nutranta sin 
tre mizere. La fontojn de ambau malsanoj 
oni devas serei en tro frud edzinigo (iafoje 
en la dekdua vivjaro), en oftaj naskoj, kies 
nombro atingas 12-16 , kiel ankaü en tro 
daurigata mamnutrado, gis 2112 jaroj. Teta
nio plej ofte akompanas osteomalacion en la 
komenca periodo. La konekso inter ambaü 
tiuj ti malsanoj de la patrinaj funkcioj ne 
~ajnas ·esti duba. Koncerne la jartempon ambaü 
suferoj aperadas plej ofte en marto kaj aprilo, 
plei malofte en junio kaj septem bro ; en la 
monatoj julio kaj aügusto ili tute ne aperis. 
La observadoj de la aütorino montras, ke tie 
ei ne vidigas akcidenta renk onto de ambaü 
suferoj, sed ke ili estas provokataj de la sa
maj agant oj kaj nehigîenaj kondieoj kaj ke 
ili prezentas simptomon de la sama nutra 
malordo. Sanige en kazoj de tetanio, kunigita 
kun osteomalacio, efikas bone fosforo. 

D-ro Fels. 

Malsanoj hautaj kaj veneraj. 

Ryszard Biehler. Aldono al diagno
zado de la makuloj êe lepro tuberoza kaj 
nervoza. (Medycyna· i [(ronika lekarska 1909 
n-ro 39) . La autoro, kuracisto de la lepru
lejo en Riga' esprima s la opinion, ke en 
multaj kazoj de lepro li atingis senduban 
plibonigon kaj en 5 kazoj eê malaperon 
de eiuj sirnptomoj malsanalaj. Inter dhTersaj 
rekomendataj rimedoj meritas en eiu rilato 
precipan atenton du kuraciloj, nome: olemn 
gynoéardiae kaj subhaütaj injektoj de nastin 
B. - Oleum gynocardiae, produl{tata el la se
moj de Gynocardia odorata, estas de longa 
tempo konata, kiel specifa kuracilo kontraii 
lepro. Laü Ta I w in gi plimultigas rimarkinde 
leükocitojn, pligrandigante tiamanîere la kon
traüstarecon de la rnalsanulo kontraü la mi-

krobo. Gi estas uzata po 10 - 50 gutoj 3 fo
jojn en tago, plej bone en lakto. 

Nastino ekzist.as en tri specoj: nastin' Bo, 
nastin B I kaj nastin B II kaj estas eltrovita 
de prof. Deycke ' en 1907. Gi prezentas kun
igon de du specife agantaj korpoj : nastmo 
kaj benzoilhlorido. ~astino estas apartigata 
el la mikroboj, eltro -ïtaj de De y c k e kaj 
Res ch ad Be y en tuberoj de lepro kaj de 
ili nomataj streptotrix leproides. Oni injektas 
nastinon B I, solvitan en benzoilhlorido (1 :30). 
La aütoro aplikadis ilin de 2 jaroj êe 38 mal 
sanuloj kaj preskaü èe êiuj la sanst.ato pli
bonigis kaj êiukaze en tiuj ei 2 jaroj la mal 
sano ne estas progresînta ; la simptomoj me
t.astazaj au tute ne aperis au aperadis tre 
malofte en tre malgrava formo. En fre~aj ka
zoj la simptomoj de la malsano tute mala
peris. Laü la aütoro la fre~aj kazoj estas 
plene elkuraceblaj, sed en leprulejoj oni ren
kontas ordinare la malsanon jam tute disvol
vitan. Bonaj higienaj kondiêoj, pureco de la 
korpo kaj bona, eê intensiva, nutrado de la 
malsanuloj konsistigas gravan aganton ku
racan. 

Diagnostiko. 
F. Ber ka (Olmuc). Pri la kvanteca ri

lato de la tuberkulozaj bakterioj, aperantaj 
êe diversaj sputo-kolorigadoj. ( Centralblatt 
Jiir Bakteriologie, Originale 1909, 51. vol. 
4). La aütoro rekomendas modifitan metodon 
P. Ma y e r - C aa n (t. e. sen karmina antaü• 
kolorigo). 

La sputofrotaJon, flame fiksitan kaj kolori
gitan per amoniokarbonat-kristalviolbluo, var
migu sur la flamo [3 partoj da l °1o akv. amo
niokarbonata tinkturo + l p. da koncentrigit.a 
alkob. kristablua tînkturo ]. Senkolorigu: per 
l0°lo HNO3, poste per 95¾ alkoholo. Post
kolorigu: 1 minuton per Bismarka bruno. [2 
partoj da B. bruno + 60 p. da 95 ¾ alkoholo 
+ 40 p. da akv. distil.]. Lavu akve kaj se
kigu. Laü la eksperimentoj de la aütoro la 
uzo de malfortaj acidajoj, de violbluaj kolo
rigiloj kaj de bruna postkolo rigo vidigas pro
porcie pli mulre da tuberk ulozaj bakterioj en 
la sputofrotajoj, ol aliaj kolorigmetodoj. 

D-ro S. Kanner (Galaco). 
G ô sta Bobm ansson. Pri la kvalita 

pruvo de la urina sukero. (Biochemische Zeit
schrift 1909, Kajero 3. 4. 5 .). La aütoro 
konstatas: 1) Per skuado de la urino kun besta 
karbo kaj acide bidroklora aü besta karbo kaj 
alkoholo la sukero ne estas absorbita . 2. Kon 
tn,üe absorbigas per tia maniero kelke da uri · 
naj substancoj, nome kaj pr.ecize tiuj , kiuj 
kaüzas fülsan reagecon de Almén. Tiuj sub-
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stancoj identigas je la u,ohromo. 3. La pru
voj kun kupraj saloj ne taugas (kontrau la 
opinio de Pflüger) ee la kvalita elmontrado 
de suker o tial, ke aliaj nekonataj substancoj, 
kiuj ne povas esti eliminitaj el la urino, igas 
falsan pozitivan reagadon. Vidu O. Hammer
stein, kiu en la Zeitsch r. f. phys. Chem. 50 
montras, ke malgraü la aldono de sukero oni 
povas trovi negativan reagecon de Worm· 
Müller. 

J en la metodo de la aiitoro: Estas mik· 
sata 10 cm 2 da urino kun 1 '5 volumeno da 
25°1o HCl + eirkaue 71 vol. da malseka best
karbo [osta karbo ,,Kahlbai:im"] au 1/1. vol. da 
seka; la tuto estas eirkaüe unu minuton sku
ata kaj poste filtrata La filtrita fluidajo estas 
nun neutraligata proksimume per kelkaj cm 3 

da natria lesivo kaj fine esplorata per Alména 
metodo . 

D-ro S. Kanner (Galaco). 

K r o n i k o. 
La -an de oktobro estas en Moskwo 

legalizita la regularo de la ,, Tutrusa Esperan
ta Kuracista Societo" (T. E. K. S.) kaj bal
daü okazos la unua generala kunveno de la 
societanoj. La nova societo rajtas havi flliojn, 
por kies fondo sulieas 5 membroj. Tiel la 
regularo malfermas eblon kovri la tutan lan 
don per densa reto de filioj, posedantaj en 
sia regiono plenan memstarecon kaj nedepen
decon de la centro, propran kason por lokaj 
bezonoj kaj rajton elekti delegitojn. La dele
gitoj kolektigas periode por priparoli komu
najn aferojn. 

Tiu éi organizo plifortigos ankoraü la 
movadon esperantan en rusa kuracistaro, kiu 
jam nun plej multnombre aligis al Esperanto. 
Ni sendas al la T. E. K. S. tutkorajn dezi
rojn de sukcesoj. 

,,New York Medical Journal" (23 oktobro 
1909) enhavas longan artikolon s. t. ,,Espe
ranto in relation to medicine", verkitan de nia 
kunlaboranto d-ro Kenneth vV. :\I i li i c an 
el Fairlee. 

D-ro H. Bos ho u w ers (Haarlem) tra
dukis holanden nian felietonon de Pil'sudski 
,,Pri nasko, gravedeco kaj aborto ée la lo
gantoj de la insulo Sahalin" kaj publikigis 
gin en ,, Tijdschrift soor Praktische Verlos 
kunde" (1909 n-roj 10, 11, 12). 

En n-ro 42 de ,,Allmanna Svenska La
kartidningen" aperis sveda traduko de nia 
felietono de prof. Dybowski pri ,,Popola ku
racado de sifiliso en Kameatka". La tradu
kon faris s-ro S.E. Krikortz. 

A 

D-ro Briquet tArrnentières) dissendis al 
francaj juma loj meJidnaj tradukon de nia 
demandaro pri mortpuno. Ni I ee atentigas la 
legantojn, ke la templimo por alsendado de 
respondoj pri tiu afero estas la 1-a de de
cembro. 

Ni atentigas la legantojn pri la nova ru
briko : ,. [(orespondado Jnternacia", en kiu tro
vigos de nun ankau la "respondoj de la 
redakcio", La kolegoj, kiuj deziras ricevi apar
tan respondon per letero, bonvolu sendadi in · 
ternacian respondkuponon por postelspezoj. 

* * * 
La redakcio ricevis: 

L. L. Zamenhof. Fundamento de Esre 
ranto (Az Esperanto Alapkônyve), tradukita 
lau la permeso de la aütoro de Pau I de 
Lengyel. (Eldono bungara). 

Bayol. Esperanto Vejleder for detRode 
Kors. Oversat paa Dansk af And r. Ni s sen. 
(Eldono dana de la konata gvidilo de la Ru
ga Kruco por militistoj). 

- Sputnik Krasnawo lùesta . Pei-evod 
Ju. Kolowrat-êervinskuvo. (Eldono rusa de la 
supra brosureto). 

Cami lie Ay moni e r. L'Esperanto. 
Reponse a des critiques. 

Gr o u p e Es p é ra nt i s te d e T o u r s. 
Au pays des chateaux. 

Acadcmia pro interlingua. Dis
cussiones. 

KOMUNIKAJOJ DE T . E. K. A. 

tan 
De S-ro prof. Dor ni ricevis la sekvan

leteron, kiun ni publikigas sen sangoj. 
Lyono, la 27-an de oktobro 1909. 

Altestimata Kolego ! 

i 
Mi ne sendis al Vi pli frue raporton pri 

nia kunveno en Barcelono, ear mi ne havis 
tempon antaü la dato, fiksita por la eldono 
de ,, Voeo de Kuracistoj ", 
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T. E. K. A. ce la 5-a Barcelona 
k on gr es o ! Nia kunveno tre bone sukcesis, 
kvankdm ni nur estis 35 anoj. 

En nia kunsi do ni unue konstatis la gran
dan progr eson de nia Asocio, kiu antaii unu 
jaro en Dresdeno komencis kun 20 anoj kaj 
nun, post novaj ali~oj en Barcelono mein, 
atingas la nombron de 600 . 

Ni ne pritraktis sciencajn temojn au ra
portojn, ear tiuj ei estis senditaj al Budape~ 
ta kongreso. 

Nia kasisto d-ro Fromageot (el Beaune, 
Côte d'Or, Franclando) legis rapo rlon pri la 
nuna situacio. Li klarigis, ke malgraü nia mal
granda kotizajo (2 Sm., 5 frankoj) ni nun po· 
vas vivi, k o n die e ke niaj elspezoj ne pli
grandigu. Sub tiu kondièo oni unuanime voe
donis subteni ,, Voèo de Kuraci s toj ", kies re
daktadon oni tulk ore aprobis . . ,,Voôo" estas 
do kaj restas oficiala organo de T. E . K. A. 
kaj devos presigi èiuj n informoj n pri nia Aso
cio. Estas dezirinde, ke ,iVoèo" alprenu sub
titolon ,,Oficiala Organo de T. E. K. A". 

Oni poste diskutis pri kreo de nova fur
nalo, kiu nun povus vivi kun n iaj 1500 anoj ; 
tion mi sperte scias post 28 jara eldono de 
,,Revue d'Ophtalmologie". Sed, èar èiuj kons en· 
tis, ke nova jurnalo ne estus pli bona ol ,, Vo· 
eo", oni decidis forlasi tiur. ideon tiel longe, ke 
la prezo de "Voèo" ne estas pligrandigita . 

La clekto de nova estraro por 19 LO estas 
laii statutoj prokrastita gis decembro. 

Fine oni sendis koran saluton de la espe
rantistaj kuracistoj al la vidvino de nia kara 
kolego d-ro Va llien.ne. S-ino Vallienne l<ortu
~ita respond is 

En la generala kunveno de la kongreso 
la delegito de Brazilo legis leteron, kiun li 
jus estis ricevinta, dirant e : ,,Ni jus obtenis 
grandan triumfon ! La 4-a kongreso latioame
rika de kuracistoj decidis elmontri sian sim
pation al Esperanto kaj lwnsilis gian uzadon 
en la libroj , publikaj oj kaj aliaj verk oj por 
internacia j celoj. Rio de Janeiro 13. 8. 1909. 
D-ro Jono Keating, San Paolo, Brazilo". -
Vidu ankaü ,,La du Steloj" de ê ilolando n-ro 
9 januaro 1909. 

En la kunveno ee estis nia Niajst ro d-ro 
Zamenhof. D-ro Artig ues funkciis kiel sekre
tario kaj verkis detalan raport on, kiu estis 
liverita al g,merala sekretario de kongres o 
s ro Chavet lrnj aperos kun la oficialaj doku
mentoj. 

Jen estas la éefaj okazintajoj Je la Bar
celona kongreso. 

Kun koraj salut oj 
Via sindona Prof. D-ro H. Dor. 

* * Alvoko. 
La komitato de la T. E. K. A. estis elek

tita por 1 jaro kaj novaj voedonoj devas oka
zi, Jau § 8 de regul,,ro, en decembro . Ni pe
tas niajn anojn bonvoli fari proponojn. 

Prof. d•ro H. Dor. D-ro W. Robin. 

KORESPONDADO INTERNACIA. 
La ko legoj, kiuj volas utiligi tiun èi fakon, sendu kune kun la anonc eto po 3 res· 

ponctlruponoj interna ciaj ai:i postmarkojn en valoro de 0·30 Sm. por eiu enpreso. 
D-ro O. Johnston, 13 Lower Fitz William Str . D-ro Mikotajski, Lwow, str, Soiadeckich, 6 Aü· 

Dublin, Irlando, Teka - konsulo por Irlando, Dez iras strio, Galicio - kolekta s poSlkartojn kun vidajoj de 
ricevi por propagandoj celoj postkartojn ilustr. de ku - J:iospitaloj, klirukoj, universitatoj, banlokoj, monumen· 
racistoj aü flegist inoj el füuj lando j kun sciigoj pri uli· toj por kuracisloj kaj aliaj obje ktoj, rilatantaj al me· 
leco kaj lerncbleco de esperan to inter samprofes ianoj . dieino. 
Li respondos eiun postk arton. 

La indikoj por la ,,Farina lactea Henrici Nestlé'i". 
êE INFANOJ: 

Kiel nutrilo 
êe suéluloj, se pro nesuflêa sek reciado de la lakto Ja sistemo de du
obla lakto (allaitemen t mixte) estas aplikenda êe artefara nutrado. 
êe ablaktacio. - Ô~ nesufiêa nut ra stato de pli grandaj infanoj (an e· 

mio, konstitucion ala malforteco). 

Kiel kuracilo 
êe dispepsioj kaj gastro -intesla laj kataroj, specialajo êe tiel nomataj 
maluliloj pro laktonutrado (Milchn iihrs chiiden: Keller kaj Czcrny).
Ce enlerito folilrnlara . - êe diatezo sp asmofila. - Ôe diatezo eksu
dativa . - êe perturbacioj de la nutrado êe Suculoj, flegataj en in
stitutoj: hospita lismo, sepso kun gastrointestinalaj simptomoj (Fischl ), 

malsanigoj pro troa amasigo de suêL1loj . 

D êE PLENKRESKULOJ: 
Kiel dietetika nutrilo 

Ôe konsumantaj malsanoj de la or
ganismo, kiel dietnulraj o, paranla 
albumenon kaj forruanta adipon.
êe malsanoj de la di esta kanalo, 
kiel dietnutraJo, facile asimilebli,. 
kaj plene resorbebla. - Kiel nutrilo 
sen substancoj ekstraktivaj. Arte
riosk.lerozo . - Speciala}o en la nu
trado de maljunuloj 1Lapponi). -
èe ma lsanoj de reno, suferoj de 

urinveziko, ctiatezo uratik a. 

D 
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Respondoj de la redakcio. 
0-ro Kenneth W . .Millican en Fairlee. Al d-ro 

Robert WaUace 1218 s~uth 28-th 8-th Louisville U. S. 
A. est as regule eksp edata la Jurnalo kaj se li ne rice
vas gin, eble estas era ro en la adreso . - La abonpa
gon por Frato Cosmas, senditan de Vi la 30-an de 
aügusto al la kasisto de T. E. K. A. d-ro Fromageot , 
kiel ankaü la abonpagojn por d-rino C H. Marsh Wikle 
kaj d-ro Edward Grajj, se ndita jn la 30-an de septem
bro al d-ro Fromageot, ni gis hodiaü ne ricevis. Ôar 
ni ekspedas la Jurnalon nur post riccvo de la abon
pago, bonrnlu reklamacii ee la kasisto de T. E. K. A., 
por ke li sendu al ni la suprajn abonojn kaj precizajn 
adresojn. Ni tre edaûras, ke tiaj kelkmonataj prokras
toj en transsendo de abono j senentuziasmigas la nove 
varbitajn adeptojn kaj malutilas al nia eldon aJo kaj 
enkomune al Esperanto kaj pelas insiste la kasiston 
de T. E K. A., ke li tuj elsendadu la novajn adresojn 
kaj t:iumonate reguligu la kalkulon. 

S-ro Rogelio Pérez Domingo en IIuérmeces. 
Lau Vja deziro ni enkondukas ,,korespondadon inter
nacian " kaj se gi rnontros sin bezonata, ni provos 
realigi pluajn Viajn projektojn, 

D-ro Venancio da Silva en Rio-de-Janeiro. Ni 
ne ricevis de d·ro Fromageot la abonpagon, kiun Vi al 
li send is por d-ro Joao Alvas Borges. è iuj abonoj, ri 
cevataj de d-ro Frornageot, l.asisto de T. E. K. A., 
estas citataj en la plej proksima n ro de ,,V. d. K.", 
sed de 3 monatoj d-ro lromageot nenion alscndis. 

D-ro S. Kogan. Gi ne estis preseraro, sed enro 
de Via pluma, kiun ni kvankam rimarkis, tamen ne 
povis korekti seu Via informa tute certa, Ni do tie êi 
!ail Via deziro korektas , ke par konsulto kaj kuraciloj 
estas pagataj en kelkaj zemstvaj distriktoj ne po 6--15 
Sm, sed po 5-16 Sd. Po!stkarte ni elsendis respondon 
je \'iaj demandoj. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: 

1 Spaco Unufoja enpreso: 

lji tuta pago 70 kron. austr. 
1/2 da pago 35 kron. aüstr. 
1/,1 da pago l kron. aüstr. 
1/s da pago 10 kron, aüstr. 
1/10 da pago 6 kron. aüstr. 

llllllllllllêllllêllllêllllê llllê llllêllllêllllê llllêlUlêllJJêl lllêlll lê llllê llllê 
ê M ll!l APOTEKO SU~ e ,,?RA AGLO" m 
llll J. w t w I o R s K 1 ! 
=_1111 -1111 sub direkto de d-ro Ludoviko Wewiorski 

:_: Lwow, str. Halicka 5. 61111111 
Teleiono n-ro 345 

!!Jl rekomendas ampuletojn, pleaigitajn je sterilizitaj me- mi 
jjjj dikamentoj por subhaulaj injektadoj : § 

§ 1) Alkarsodilum purum, respondas plene al !fil 
ll!1 A,·sycodi/e J.eprince, ampuletoj enhavantaj: )ill ll!l 1\quae dest. steril. lccm ., Natrii kakodilici o·os. lffi 
1111 2) Neo-alkarsodllum, respondas plene aINeo- -
§ a,•sycodile Lep,·»ice, ampuleloj, enhavantaj : lm 
ll!l Aquae dest. stcril. 1 ccm., Natrii metylo-arse- mi 
JIii nici (Arrénal) 0·06. -
§ 3) Alkarsodilum ierratum, rcspondas al Fer· ml 
fill 1·acodile Lepl"ince, ampuletoj, cnhavantaj: lill ! Aquae dest. steril. 1 ccm., Ferri kakodilici 0·06. mi 
11 4) Alkarsodilum modiîicatum, arnpuletoj, -J enhavantaj: Aquae dest. sleril. 1 ccm, Ato- lm 
li!! xyli 0'05 . mi 
fill Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole ËËIIII 

loj, koocerne la ekstcran formon egalas al 1a 
!!!! francnj kaj krom lia estas treege zorge dozitaj = 
Ill\ kaj sterilizitaj kai la saloj, uzataj por produk• 

tado, kelkan fojon purigataj. 
Ill\ La prezoj de miaj ampu letoj estas preskaü duone 
Jlli mal pli altaj ol la francaj: 
-_=1111 10 aR1p. Alkarsodilt1m. . 2·- K J•- rublo 2·- mk 

10 amp. 'eo-alknrsodllum . 2·- K 1·- rublo 2·- mir 
jjjj 10 amp. Alkarsodil. ferrat . 2·- K l·- rublo 2·- rnk' = 10 amp. Alkarsodil. mod1f. . 2"50 K 1•25 rublo 2•50 rnk ' 

iiiI1111- 1111-11n111- 11n111-1111-1111- 1111-1111-11n-1111-1 

Almenaü 6-foja Almenaü IZ-foja 
enpreso enpreso 
par eiu: par êiu: 

60 kron. austr. 40 kron. aüstr. 
30 kron. aüstr. 20 kron. ai:istr. 
16 kron. austr. 12 kron. ai:istr. 

1 
9 kron . aüstr. 7 kron. aüstr. 
5 kron. aüstr. 4 kron. aüstr. 

Rumana Esperantisto 
Oficiala eiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 

Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administra• 

cio: Bu.karesto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

~~tt,~~ 

MOSKVA LIBREJO ESPERANTO 
(Tverskaja Z8, Moskvo, Rusujo.) 

akceptas mendojn par êiuj espcrantaj libroj, kaj abo 
non par la êiumo nata Jurnalo ,,LA 01 DO DE ESPE
RANTO" (la prezo 1,06 Sm. jare). Gi proponas Jusajn 

eldonojn: 
D-ro KABE. En mallibe,•eJo (rakonto de E. êirikov) 

pr. 10 Sd. 
D-ro L. ZAMENHOF. Ple11a Espe:ranta-mta vo,·taro1 

pr. 86 Sd. 
V. DEVJATNIN. Plena verka,·o. 2a vol., pr. 1 9m. 
V. DEVJATNIN. Piena ve,·kai·o. 3a vol., pr. 65 Sd, 

===== LA KATALOOO SENPAOE. ====::: 
~~~~~D~ 

Franca Esperantisto 
monata organo de francaj esperantistoj. 

Jara abono : Fr . 4. 
Redakcio kaj administracio: Paris. Boulevatd 

Magetan 46. 
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ELEKTRO-KOMPANIO JJSANITAS" 
BERLIN N FRIEDRICHSTR. 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ GRANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOMPLETAJ ARANÔOJ EN 
FIZIKALAJ KURACINSTITUTOJ. 

:: :: Fabriko de elektromedicinaj kura , gimnastikaj kaj bidroterapiaj aparatoj. 
Filioj_: Düsseldorf, Graf Adolfstr. 88. London W., 61 New Cavendisch Street. 

~ o t ax -~tiutgeu -Justrumeutaro 
ankaii por senpera aligo al turno- kaj sango-fluo 
NOVAJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

RÔNTOEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTIWO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. 

"""' MOL TOSTAT 
SEN TERFERMO.PREZO NEPLIALTIGlTA. 
Plej multeflanka aliga aparato por eiuj 
elektraj fi uoj, aplikeblaj de la kuracisto: 
galvaniz . (elektrolizo, kataforezo), (sinu
sojd.) farad., ga lv.-farad ., elektr. kvareelaj 
banoj, hidro-elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kaüstiko, endoskopio, birurgiaj opera
cioj (frezado, eizado, borado, trepanado, 

segado kaj vibromasago), 

Superecoj: Certa evito de la dangero de 
terferrno. 

i\fanko de iu ajn malferrna]o, pro tio: 
Absoluta senpolveco kaj certa uzebleco. 
Plej preciza gradigo de eiuj fluospecoj 

( turnoreostatoj). 
Tre forta rnotoro. 
Plej granda spacosparo kaj plej facila 

transportebleco. 
Miliamperornetro kun 8 rnezurarangoj. 

Prezo: Multostat sen terferrno por kon· 
stanta fluo 110 Voltoj M. 360. 

Multostat sen terferrno por sangfluo 
120 Voltoj M. 460 

1
1 

·Rotax-lnstrumeotaro por turno- au sango-fluo 
sen transformilo. 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" BERLIN. 
fo.. ,, Nova elektra 

,, U varmaera duso. 
NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 

DE LA TEMPER.ATURO 
de aerfiuo per almeto de tuboj je diversa elradia aperturo . 

Superccoj: 
Vanna aero tuj post enigo. 
Ciama uzopreteco. 
Facila transporteble co 1 ·5 kg . 
Aplikebleco en Ciu loko kun clcktra konduko. 
Absoluta senodoreco. 
P lej malkaraj, facile eJgangeblaj 
Provizaj hejtiloj (1 M.', pro t io: 
Senlirna funk cieb leco. 
Ncniuj kostoj por inst alado. 
Plej malgrandaj kostoj de aplikado . 

Provizaj hejtiloj M. 1--. 
Almetaj tubojjc divcrsa gra ndeco de la aperturo po 0·75 M. 

Prezo M. 60. 

êiumonate R.ôntgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia auditoriejo, Berlin, Friedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A 

Esperanto=Poskalendaro 
(POR. LA JARO 1910, TRIAJAR.A ELDONO), 

de J. 11. f R 1: D, Bpisto Place, t: DI NB O R Ci lj, S"otlaodo. 
136 Pagojn da interesa materialo. P rezo-30 sd afrankite 

(Eksterlande-afrankite kontraü 3 respondku pon oj, internacie). 

A peros gusta tempe Ce la fino de novcmbro 1909; la kalendaro enhavos belegajn bildojn de la Ma_jstro kaj de 
Sro Bolingbroke Mudic; ,,la Espero" kun muziko; revuon pri esperanto dum la jaro 1909; la Boulogne'an 

deklaracion; artikolon pri Washington, la kongresurbo de la sesa; la adresaron de }a U. E. A. kun antaüparo lo 
de Sro H. Bolingbroke Mudie; tabelojn de rnonsistemo; dataron kun multe da novajoj; pagojn por spezoj; ad
resojn de csperantistaj firmoj kaj hoteloj, k. t. p. La amplekso de la kalendaro nur estas 5x3 coloj, tre taüga 

por la vesta pogo, 

TOLE KAJ FOR.TE BINDITA KUN OR.UMITA TITOLO. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 
WrlLLISCHHOP 

1 

Maria-Enzersdorf am Gebirge 
apud VIENO (en distanco de 1 horo) 

'A 'IGEJO tre bele lokita, por ku-
\J lf , racprocedo fizika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan

taj volonte elsendataj senpage. 

Carl Seyfertlz D-ro Marius Sturza 
posedanto . ôefkur acisto . 
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AACREN. 
(Aix-la-Chape-Ile, Aîieno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ban
vizitantojn por kuracado fizika kaj dietetika. 
Indikncioj: Outo, Reürnatismoj, Ma1sanoj de 
l'haüto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, Esperante, 

germane, hispane, holande, ruse. 

D-ro t. Rothschuh 
Kuraca Penslono. 12-4 

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

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

Medizinisch. Licht

&: Herz- u, Nerven- l ienanstalt 
vormals: ROTES KREUZ 

Chirurgisch - urologische 
privalklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 
Kurncejo por êiuj rnalsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostate, 

urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj. 
===== Prospelüo laü deziro. ===== 

,,POLA ESPERANTISTO" 
l'IIONATA GAZETO, ORGANO DE POLAJ ESPERANTlSTOJ. 

îl_edaklala de D-ro ~eo110 .Zameqhof. 
LA ABONPA60 

Jare ISCD la ,,Liter. Aldono" - 2 rb, - Sm 2,IO 
Kun la ,,Litcratura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15, 

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

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Ho:ia Nr. 20. 
(RUSA POLUJO). 

V • 1 por lumkuracado ... "uractJO pormalsanojdel'koro 
kaj de l'nervoj. 

antaüe: RU~A KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N N W. 6 luisenstrasse 51 
Sekcio por lumkuracado 

E!ektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrargo. 
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsonval kaj de Ou
din, Radio- banoj k. t. p. Kontrau artrito, reumatismo, 
neuralgio, iskialgio, furunkulozo, diabeto k. t. p. 

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nervoj. 
Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de l' koro. Banoj kun karbacido lmj §prucba
noj kun pinbtlrg-.:)Uoj. Elektraj banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj membroj. Vibromasago k. t. p. 
La kuracado plene austataüas restadon en Bad 

Radiado kaj fotografado laü Roentgen. Wiesbaden, Teplitz, Naubeim, Cudova. 

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

r 
Direktoro: D-1·0 Breige1·. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Oalicio-Austrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al Ta t ra j m o n t o j. 
La êambroj suden turnitaj. - Centrala hej
tigado, elektra lumigado, kondukoj de mal
varma kaj varma akvo sur êiuj etagoj, elek• 
tra liîto, pordesinfe kta kamero, eam broj por 

apartigo êe infektaj malsanoj. 

Legejo, teatra êambrego, pregejeto, 
telefono, te1egrafo, posto kaj veturi

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj komencante de Il 
kronoj por Iotejo, pensiono kaJ kuracado. 

DRUKARNIA UDZlA.LOW.e, LWÔW , KOPEltNlILl. 2'l. 


